
 هذا كتاب مصور، ولكن قابل للبحث والنسخ
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السموصاحب

ثافيآ!ء8بح!

المفدىالبلادممر





سمو
ثافيآ!حهطبحتهي!اللثلي!

العهدولي





يم
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3

ه

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

91

02

!أ[مكلآلالض

لموضوعا

المقدمة

المختصراتوقائمةالفهرساستخدامكَيفية

العامةالمعارف

والحكمةالفلسفة

المنظق

الديانات

المصاحف

القرانعلوم

القراءات

التفسير

الأنبياءقصص

الحديث

الكلامعلم

الفرائض

فقهأصول

المالكيالفقه

الشافعيالفقه

الحنفيالفقه

الحنبليالفقه

الشيعيالفقه
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743

974

811

3501

4501



!م111!م

للمكتباتالرئيسيةالمهاممنالعربيالتراثيعتبرتحقيق

يكونأنقطربدولةالعامةالمكتباتإدارةحرصتوقد،الوطنية

الثقافيالرصيديمثلأنهذلك،العربيالتراثخدمةفيبارزدورلها

والإسلامية.العربيةللأمةالحقيقي

التيالمخطوطاتمنالمجموعةهذهتكونأنعلىمناوحرصاً

تحقيقوقاصديالباحثينمتناولفيالقطريةالكتبدارخزينةفي

الدار،خزينةفيالتيللمجموعةالفهرسهذابعملقمنا،التراث

المحليينالباحثينلمهمةوتسهيلاًلهاوحصراً،بهاللتعريفوذلك

السابقة،الطبعةفيذلكونحوالأخطاءصححتأنبعد،وغيرهم

العنايةمعمخطوطلكلالماديالوصفمنشيئاتعديلتموقد

نسخها.وتواريخمؤلفيهاوأسماءالمخطوطاتعناوينبتحقيق

هذاإنهاءفيمشكوراًجهداًالمخطوطاتوحدةبذلتوقد

يقفممنوالمرجو،هفواتمنيخلولابشرىعملأنهعلىالعمل
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لخدمةعملنايكم!لبماوإفادتنامواصلتناذلكمنشئعلى

القيادةظلفيوالعلماءللعلممنبراًالكتبدارلتكونّ،الباحثين

ثانيآلخليفةبنحمدالشيخالسموصاحبلحضرةالحكيمة

خليفةبنحمدبنتميمالشيخالأمينعهدهوولىالمفدىالبلادأمير

ثاني.ال

،!ا[موفور!اله4!ا

ناصرالأنصاباللّهعبد

بالوكالةالنايةالمكتباتإدارةمدير
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الف!رتل!الللتن!ام!لهيفيه

العشريديوىتصنيفخطةحسبموضوعياترتيباالفهرسترتيبتم

معالعنوانمنالأولبالحرفهجائياترتيباموضوعكلفيالعناوينورتبت

الترتيب.منوأبو()ابنو)ال(حذف

-:كالتاليالموضوعاتوترتيب.

نبويةسيرة21العامةالمعارف

عربيةلغة23والحكمةالفلسفة3

صرف33المنطق3

نحو24الديانات4

وقوافيعروض35المصاحف

بلاغة26القرآنعلوم6

وضع27القراءات7

ريداضيات28التفسير8

هيئة92الأنبياءقصص9

كَيمياء03حديث01

أحياء31الكلامعلم11

طب33فرائض21

أدب33فقهصولأ13

وتراجموجغرافياتاريخ34مالكيفقه41

فارسيةلغة35شافعيفقه15

تركيةلغة36حنفيفقه16

حنبليفقه17

شيعيفقه18

وإرشادوعظ91

تصوف03
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والتركَيةالفارسيةباللغةالمخطوطاتأسماءالفهرساخرفيألحقناكَما.

فقط.الماديالوصفوبياناتليفهامؤأسماءمع

الأولبالحرفهجائيارتبالمؤلفينبأسماءكشافكذلكبآخرهألحقنا.

متبوعةالمؤلفاسممنالأولالأسماءالثلاثةوبعدهللمؤلفالشهرةاسممن

الوفاةسنةتكتبذلكوبعدلمؤلفالوفاةتاريخعلىوتدل)ت(بحرف

ذلك:مثالالهجريةالسنةعلىلتدل)هـ(بحرفمتبوعة

هـ(505)تمحمدبنمحمدبنمحمد،العزالي-

منالأولبالحرفهجائيارتببالعناوينكشافاكذلكبآخرهوألحقنا.

الصفحة.رقموضعمعالترتيبمنأبو(و)ابنو)ال(حذفمعالعنوان

الباحثينلجميعونافعاًصالحاًالفهرسهذايكونأناللّهمنونرجو.

.والمخطوطاتالترالتبتحقيقوالمهتمينوالمحققين
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ت:

د.ت:

:رح

ثنا:

انا:

البسملة:بعد

الحمدلة:

التصلية:

ظتيا!انضالاقائم!

.الوفاةتاليخ

.(تاريخ)دونالوفاةتاريخموجودغير

الهجرية.السنةتاريخ

الميلادية.السنةتاريخ

المصنف.

اللّه.رحمه

أخبرنا.

الرحيم.الرحمناللّهبسمبعد

للّه.الحمد

وسلم.عليهاللّهصلىالنبيعلىالصلاة

غيرواضتة.كلماتمكانها
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اء"ا""ا1افاإء"ا
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عامة(مدالرف)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نَاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

3601

عامة.معارف

النقايةلقراءالدرايةإتمام

هـا".119"تمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطىالجلال

تصويبلىّظهرفلماوبعد...الشاملةنعمهعلىللّهالحمدالبسملةبعد

بادرت..بالنقايةسميتهاالتيالكراسةعلىشرحوضعفيعلىَّالملحين

النقاية.لقراءالدرايةبإتماموسميته...ذلكلىإ

لحكمهمعقبولابالدفعلقضائهلارادوالآخرةالدنيافيالمراتبوتفاوت

النقاية.لقراءالدرايةإتمامآخرهذالىوتعاسبحانهبالنقض

ي:

نسخ.

راؤبنمحمود

911

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

سما3*5.03:سلمقاا12:الأسطرعدد

حديث.

بجامعالشيخحسينباسمتملّكاولهوفيوالحديثالفقهفينقولاولهفي

تملكاتأولهفي،صاغ42بسعرالمحروسةقسطنطةكتبهصوفياايا

السيد،حمدأالسيد،زادهافندياللّهعبد،الاعلىعبدبنرضوانّباسم

مفككة.أوراقهبعض،مائيةعلاماتبه،تعليقاتهامشهعلى

.851/الذهبشذرات-هـ3791/الظنونكشف

.3135/الاعلام-2/83المؤلفينمعجم
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عامة(مدا،ف)

7801/4:الرقم

عامةمعارف:الفن

النقاية.لقراءالدرايةإتمام:العنوان

هـا".119ا"تمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيالجلال:المؤلفاسم

!مويبليظهرفلماوبعد...الشاملةنعمهعلىللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بادرت...بالنقايةسميتهاالتيالكراسةعلىشرجوضعفيعلىَّالملحين

النقاية.لقراءالدرايةإتماموسميتهذلك...لىإ

..خرهواالآخرناقص:المخطوطةنهاية

ثلثهويقومالليلنصفينامكانداودصلاةاللّهإلىالصلاةاحبقال

الليلثلثيبقىحتىالدنياسماءإلىليلةكلربتاينزلوقالسدسهوينام

...فيقولالأخير

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سماه*503.:المقاس17الأسطر:عدد1-4224قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبر

رطوبة.:الافات

حديث.:التجليد

الاَخر.ناقص،تعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

.851/الذهبشذرات-27591/الظنونكشف:درلمصاا

.3103/الاعلام-2/82المؤلفينمعجم
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عامة(مدألمف)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نَاريخ

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

9601

عامةمعارف

الكنوزوكَشفالرموزوحلالحكمخواتم

اهـ".700تا"مصطفيبنددهعلى،التربةشيخ

الأوائلكتابي..اتممتلما...الاعلمالعلىللّهالحمدالبممتملةبعد

خواتموسميتها...فريدةرسالةجمعأأناللّهاستخرت...والأواخر

.الكنوزوكشفالرموزوحلالحكم

تقوملاوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيأنسعن

اللّه.اللّهالأرضفييقاللاحتىالساعة

:

نسخ.

الحنفىالبلغرادىالمصرُيمحمدبنالسعديأحمد

اهـ167

النيشمدينة:اتطن

اسم*ه02،ه:المقاس2هالأسطر:عدد178

مشَرقي.

حمروأأسود

وزخرفة.تذهيب

رطوبة.

)مملوكي(قديم

منالأولناقصوالفهرسإطاراتداخل8-قاقمنفهرسأولهفي

وعلىإطاراتداخلوالكتابوالستينالثانيالسؤاللىإالأولالسؤال

ونقولالتركيةباللغةوتواريخأدعيهأولهوفيتعليقاتهامشه

.1/075العارفينهدية-3الأثرخلاصة

./4287الاعلام-3/533المؤلفينمعجم
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الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

عامة(مدا،ف)

201

عامة.معارف

الفؤادوراحةالمرادغاية

ت.دالشافعيالبقاعيأحمد

وحببرضىالغرامبإحكامالعاشقينجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

معترضاً.بالعدلفتىياتكنفلايهوونهمنحبفيالموتإليهم

كتابمائةعلىيزيدماكثيرةكَتبمنالمجموعهذاجمعتوقد...

المخلوقاتوعجايبالبلدانوعجايبللمسعوديالذهبمروجفمنهامعتمدة

...للثعلبيالانبياءقصصوكتابللّكسائيالانبياءقصصوكتاب...

...المجاميعمنوغيرهالمستطرفككتاب)كذا(الزرافالمجاميعومن

.الفنونمنفنلكلجامعاًوجعلته

ي:

نسخ.

هـ.ا131سنةالأولربيع18

سما4*9.23:لمقاسا33:لأسطراعدد

أوروبي.

حمر.وأأسود

وبلل.رطوبة

.اللونوأخضرحديث
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،المحكم!





!يممة(ا،لفلددمفةا)

536:الرقم

وفلسفةحكمة:الفن

للقزوينى.العينحكمةعلىحاشية:العنوان

هـ!".499ا"تالعلوىاللّهعبدبناللّهحبيب،ميرزاجان:المؤلفا!

الإنسانيةالنفسىاستكمالالحكمةالشيخقالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

أقولينبغيمماالواجبعليهوماالوجودعليهمابتحصيل

النسبية.معانيهاويرادبهاتطلققدوالمصادرمصدرالاستكمال

ثلاثةأموروهذهبينهمانسْبةهوالذيوالاتصاف...وآخرهالأخرناقص:المخطوطةنهاية

...البسايطهذهمنشيءيكنلمفلوبسيطةمنهاكل

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

262:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقتوع

حمر.وأاشود:لحبرا

رطوبة.:الآفات

سم5.26*61:لمقاسا23:لأسطراعدد

.)ممدوكي(يمقد:لتجليدا

هامشهوعلىإطاراتوداخلطياراتوبهبالفارسيةنقولأولهفي:ملاحظات

.تعليقات

.1/262العارفينهدية-1/685الظنونكشف:المصادر

.2/167الاعلام-1/527المؤلفينمعجم
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المحممه(،الفللعـفة)

551/5:الرقم

وفلسفةحكمة:لفن

الحكمة.ضيميرفيقاشرحعلىاللارىعلىحاشية:ا!وان

اهـا".530ا"تمصطفيبنحيِدربنمحمد،الكفوي:المؤلفاسم

جمعين.أوصحبهآلهوعلىنبيهعلىوالسلاموالصلاةلوليهالحمد:المخطوطةبداية

كالرجلالمشرقإلىالمغربمنيتحركفلكيعتبركلأنالأن!سباقول:المخطوطةنهاية

اخرهذاوالمابالمرجعوإليهبالصوابعلمأواللّهالمغربنحووجههالقائم

.الكتاببهذاليتيسرما

:دياولالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

تركيا.-صوفياايا:النسخمكانمحمدفيمحمد:الناسخاسم

اهـ.32!ا:النسختاريخ

حديث.:الول!نوع

لمن.تعرفلاالتعليقاتبعضعليه:ملاحظات

.6111/الاعلام-3027/المؤلفينمعجم:المصادر
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)الفللمعفة،،،يممة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المغطوطةَ:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:تملاحظا

:لمصادرا

355

وفلسفةحكمة

الحكمة.قاضيميرفيشرحعلىاللاريعلىحاشية

اهـا".530تا"مصطفىبنحيدربنمحمد،الكفوي

وصحبهالهوعلىنبيهعلىوالسلاموالصلاةللّهالحمد:البسملةبعد

عفىحميدالحاجابنالكفويمحمدالسيدالعبيدأضعففيقول

علىالمذاكَرةأثتاءحررتهاكلماتهذهالمجيدالحميدعنهما

...والعصمةالاستعانةاللّهومنالحكمةفياللاريةالحاشية

نحووجهةالقائمكالرجلالمشرقإلىالمغربمنيتحركفلككل..

كالرجلالمغربإلىيتحركفلكوكلقطبيةنحووشمارهويمينهالمشرق

...المغربنحووجههالقائم

نسخ.

اهـ163

167

حمر.وأأسود

سما5.3*26:لمقاسا2.:لأسطراعدد

اهـ./صفر/12163الثلاثاءيومالكتابتأليفمنالمؤلفانتهىا(

.3/027المؤلفينمعجم-6111/الاعلام
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واريممة(الفللمعفة)

:504/9الرقم

وفلسفةا!ن:حكمة

بالحروفمرتبةالثقاةالحكماءأقوالبعضمنمنتقاهحكم:نلعنو

الهجائية.

الشهوةيطفىوالغنيتغنيالقناعةإحسانوالبشاشةإيمانالأمانة.أ:المخطوطةبداية

.يفنيانوالحسدوالحقدتلهيانواللذة

لسانه.علىغالباًوعقلهنطقهعلىزايداًالرجلعلميكونأنينبغي...:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

اسما*5.51:المقاس22الأسطر:عدد-581163من:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبر

رطوبة.:تفالاَا

حديث.:التجليد

الياءحرفإلىالألفحرفمنبالحروفهجائيترتيبمرتب:ملاحظات

مائية.علاماتوبه17.-ق164قمنشعرابياتآخره
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،ا!يممه()الفللدفة

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعددد

انولق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

032

وفلسفةحكمة

الممالك.تدبيرفيالمالكسلوك

هـ".272"تالرييعأبيبنمحمدبناحمد،الربيعأبيابن

وبعد...تقويمأحسنفيالإنسانخلقالذيللّهوالـمدالبسملةبعد

فإنهالأولأماأمرُانالكتابهذاتأليفعلىالمملوكبعثالذيفإن

منبعضأنوالثاني...البدنّحفظفيمشجركتابعلىوقف

مجابة.مطاعةأوامره

أرسطو.وصايابهجدولآخرهفي

ي:

معتاد.

الخراساني.علىمحمد

سم33،21*ه:المقاس13الأسطر:مددص1ه5

يث.حك

اسود.

جدولة.

حديث.

عنتقاريظاخرهوفيإطاراتوبهافندىمحمدباسمتملكأولهفي

محمدلمصممهللكتابفوائدتوجدصفحتيناخروفيالكتاب

العباسى.باللّهالمعتصمللحليفةالكتابهذاألفوقدالسملوطى

.1/502الاعلام-1/264المؤلفينمعجم

)25(



الرقم:
ا!ن:
:نالعنو

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ا!بر:

:ال!!ات

المحجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

والمححمة(ألفلدهعفة)

2501

وفلسفةحكمة

الاثيرية.الهدايةشرح

.اهـا"950ا"تالشيرازىإبراهيمبنمحمد،الشيرازىالصدر

محمد...فيقولوبعد...الفعالالعقلمخترعللّهالحمدالبسملةبعد

القوانينتطابقتلما...الشيرازىالشهيربالصدرإبراهيمابن

لىإالمترددينبعضالتماسكثرولما...الدينيةوالأصوالالحكمية

نأ...الإبهريمفضلالديناثير...للحكيمالهدايةبقراءةالمشتغلين

شرحاً.لهااكتب

ويتحصليتكمللجهاالتيالناقصةالجنسطبيعةإلىواخرهالأخرناقص

...يكونالثانيوبالاعتبارموضوعاًيكونالأولبالاعتبارالجسْمكمال

ي:

نسخ.

184

مشرقي.

حمر.سودوأأ

رطوبة.

سما6*2ه:لمقاسا71:الأسطرعدد

حديث.

هامشهعلى،رضوىالحسنىأمينمحمدباسمتملكأولهفي

الآخر.ناقص،تعليقات

2/927.العارفينهدية-1174المطبوعاتمعجم

.5/303الاعلام-331/المؤلفينمعجم

)26(



المحممة(،الفللمعفة)

الرهم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

11383/

وفلسفةحكمة

.(ا)بالأثيريةالهدايةشرح

.اهـا"955ا"تالشيرازىإبراهيمبنمحمد،الشيرازيالصدر

محمد...فيقولوبعد...الفعالالعقلمخترعللّهالحمدالبسملةبعد

الهدايةبقراءةالمشتغلين...الشيرازىالشهيربالصدرإبراهيمابن

شرحاً.لهااكتَب...الأبهريللحكيم

والتجانسالانفاقفرعالنسبةأنمنيقالوماالعدديةالنسبوساير

المشهورالشرحعنالأولالفصلتمتفقطالعدديةمنالمراديكون

الابهرى.الديناثيرللحكيمالهدايةعلىالشيرازىالصدرمن

ي:

تعليق.

اسم،3*ه5.23:المقاس21الأسطر:عدد-581182من

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

حديث.

تعليقاتعلىهامشهعلى،الدولةعصامباسمتملكختمآخرهفي

كَثيرة.

2/927.العارفينهدية-1741المطبوعاتمعجم

.5/303الاعلام-331/المؤلفينمعجم

)27(



المحممه(،الفللمـفة)

619:الرقم

وفلسفةحكمة:الفن

!ع.المعجمحروفعلىالمعلم:العنوان

هـ!".977ا"تغنامبنيحييبنإبراهيم،غنامابن:المؤلفاسم

طاصرأبو...قال...للاجسادراحةالنومجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

المؤلفينالمعبرينمنكثيرارأيتلما...الحنبلىغانمبنيحييبنإبراهيم

المعجم.حروفعلىكَتاباًألفأناخترت...الكتب

منالفرجلأنعانتهيحلقفإنهيتيمراسحلقومنغيرهميدفيوأموالهم:المخطوطةنهاية

والعينين.والرجلينكاليدينلداخماالأعضاء

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

.البغداديالرحيمعبدفياص:الناسخاسم

اهـ.181:الناسختاريخ

سما415*59.1:المقاس33:الأسطرعدد09:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبر

تذهيب.:الأمورالفنيهَ

رطوبة.:الآفات

حديث.:التجليد

بنعباساهـ،924سنةغاأحمدأبنحسنباسمومطالعاتنقولأولهفي:ملاحظاتَ

سنةالموقعمحمودباسموتملكات،الرفاعىالحنبلىالسقالالواحدعبد

سنةالشاذلىالدمشقيالتلمسانيمحمدبنأحمدباسمتملكاهـ،383

أدعية.اخرهوفيتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلاهـ،345

.6/265الذهبشذرات-1/417الظنونّكشف:المصادر

.1/08الإعلام1/81-المؤلفينمعجم

28()
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)الهفطؤ(

:016/4.الرقم

:منطقالفن

المنطقفيايساغوجما:العنوان

هـا".663ا"تالمفضلبنعمربنالفضل،الابهرىالديناثير:المؤلف

الحكماءقدوةالمتأخرينأفضلالرئيسيالعلامةالإمامالشيخقال:المخطوطةبداية

لا...الراسخين

منمؤلفأوالمشهورأوبالحقشبيهةكاذبةمقدماتمنموتلفوالمغالطة:المخطوطةنهاية

الرسالة.آخر...والبرهانّوالعمدةكاذبةوهميةمقدمات

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

فارسي.

:المقاس11:الأسطرعدد

حديث.:الورقنوع

حمروأأسود:الحبرلون

حديث.:التَجليد

جداً.قليلةتعليقاتتوجد:ملاحظات

.3/946العارفينهدية-3/409المؤلفينمعجم:درلمصاا

.7/937الاعلام-1/602الظنونكشف

)31(
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)المنطؤ(

036/7:الرقم

:منطقالفن

المنطق.فيايساغوجى:العنوان

هـا".663ا"تالمفضلعمربنالمفضل،الابهرىأثيرالدين:المؤلف

فهذهبعدأما....توفيقهعلىللّهالحمد...الابهرى...قالالبسْملةبعد:المخطوطةَبداية

ماتمامعلىيدلبالوضعالدالاللفظايساغوجى...المنطقفيرسالة

وضع.

غير.لاالبرهانهووالعمدةكاذبةوهميةمقدماتمن:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم*21155.4:المقاس91الأسطر:عدد-12127محاقمن:الأوراقعدد

حديا.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

.3/946العارفينهدية-1/603الظنونكشف:المصادر

.7/927الاعلام-3/409المؤلفينمعجم

)22(



لمفطؤ()!

1124/2:الرقم

منطق:الفن

المنطق.فيايساغوجي:العنوان

هـا".663تا"المفضلبنعمربنالمفضل،الابهرياثيرالدين:المؤلف

المنطقفيرسالةفهذهوبعد...الابهرىالدينأثير...قالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الدالاللفظايساغوجي...يبتداءلمناستحضارهايجبمافيهاأوردنا

بالمطابقة.لهوضعماتمامعلىيدلبالوضع

بالحقشبيهةكاذبةمقدماتمنمؤلفقياسوهيوالمغالطة:المخطوطةنهاية

غيرلاالبرهانّهووالعمدةكاذبةوهميةمقدماتمنأووبالمشهورة

المنطق.فيالرسالةاخرهذاوليكن

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

اهـ925:النسختاريخ

اسم،21*6ه:المقاس91الأسطر:عددا.-ه101قمن:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

زخرفة.:العنيةالأمور

رطوبة.:الإفات

حديث.:التجليد

.الكتابومطالبتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل:ملاحظات

2/946العارفينهدية-1/602الظنونكشف:المصادر

.7/927الاعلام-3/459المؤلفينمعجم

)33(



)الهفطؤ(

4701:الرقم

:منطقالفن

الشمسية.شرحفيالمنطقيةالقواعدتحرير:العنوان

.هـا"766تا"الرازىمحمدبنمحمد،التحتانىالقطب:المؤلف

ب!كاث

إلحا!طالفقدبعد...البيانببنيمنّتنظمدررأبهىإنالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الشمسيةالرسالةلهمأشرحأنإلىوالمترددينعلىَّالمشتغلين

حكموإنّصحيحاًحكماًكَانالمحسوساتواخرهالآخرناقص:المخطوطةَنهاية

ل!بأنّكالحكمكَاذباًكَانبإحكامهاالمحسوساتغيرعلى

...فضاءالعالموراءوأنّإليهمشارموجود

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطثوع

115:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

سما3*91:سلمقاا71:لأسطراعدد

حمر.وأأسود:الحبر

ولة.جد:لفنيةالأمورا

ورطوبة.أرضة:الافات

(.)مملوكيقديم:التجليد

.تعليقاتهامشهعلى،بالموضوعاتوفهرسالمنطقفينقولأولهفي:ملاحظات

.6/702الذهاشذرات-2/6301الظنون!شف:المصادر

.7/38الاعلام-3/642المؤلفينمعجم

)34(



)المفطؤ(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطعة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:لأوراقإعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

5301

منطق

الشمسية.شرحفيالمنطقيةالقواعدتحرير

.هـا"766تا"الرازىمحمدبنمحمد،التحتانىالقطب

جلبحتىالأفضالجناحالفضلللاصحابخفضوأولهالأولناقص

سحيق.مرمىكلمنالعلومبضايعرفعةخبابإلى

والمنفصليةالجمليةمنيتر!بماالرابعالقسمواخرهالآخرناقص

الجملية.منيتركَبماالأقسامرابع

142

مشرقي.

حمر.وأأسود

:المقاس1هالأسطر:عدد

ورطوبة.أرضة

حديث.

.تعليقاتهامشهوعلىوالآخرالأولناقص

.6/703الذهبشذرات-2/5631الظنونكشف

.7/38الاعلام-3/642المؤلفينمعجم

)35(

اسم21*3



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

لمخطوطة:ابداية

لمخطوطة:انهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الهفطؤ(

9111

منطق

الشمسيةشرحفيالمنطقيةالقواعدتحرير

هـا".766تا"الرازىمحمدبنمحمد،التحتانىالقطب

إلحا!طالفقدبعد...البيانببنيانّتنظمدررأبهىإنالبسملةبعد

قواعدفيهوأبينالشمسيةالرسالةلهمأشرحأنإلىعلىَّالمشتغلين

فرايدوجوهعنالأصدافكشفشرحاًوشرحتها...المنطقية

الشمسية.رسالةشرجفيالمنطقيةالقواعدبتحريروسميته...فواتِدها

لهثبوتهمطلوباالشئجزءيكونأنللامتتاعموضوعاتهاعنخارجة

...الأجزاءلأنّبالبرهان

ي:

تعليق.

سما3)هكر5.42:لمقاسا71:لأسطراعدد133

مشرقي.

أسود.

ورطوبة.أرضة

تجليد.بدونّ

طالبأبيبنلعلىومواعظالتركَيةواللغةالعربيةباللغةنقولأولهفي

وعلىمفككةوأوراقهمطموسباسمتملكوأولهالحديثفي

للامامالتفسيرونقولفينقولآخرهوفيتعليقاتالسطوروبينهامشه

تقطيع.وبهالرازى

.6/702الذهبشذرات2/630َ1الظنونكشف

.7/38الاعلام-3/642المؤلفينمعجم

)36(



)الهنطؤ(

034:الرقم

:منطقالفن

التهذيبشرجفيالتذهيب:العنوان

.هـا"ا050"تالدينفخراللّهفضلبناللّهعبيد،الخبيصي:المؤلف

ويتوشحوالحاضرالماضيمنطقبنشرهيتزينماأحقإنّ:البسملةبعد:المغطوطةبداية

الآيةعلىجلالهجلاللّهحمدوالدفاترالكتَبصدوربذكره

....الحياضالمترعةنعمائهعلىنوالهعموشكرهالرياضالمزهرة

الصناعةتلكمضمارفيورجلالبضاعةبقلةمعترففإنيذلكومع..:المخطوطةنهاية

الرسالةشرحعلىإلاالمنطقيةالكتبعلىالإطلاعلييتسرلمإذ

...ذهنيحسبعلىالمسائلمنهافاستخرجتالشمسية

:الماديالوصفبيانات

ثلث.:الخطنوع

.معروفغير:الناسخاسم

معروفغير:النسخنَاريخ

اسم*022:المقاس31الأسطر:عدد08:الأوراقعدد

حمر.وأاسود:الحبر

.()حديثمملوكي:التَجليد

.699سنةرمضانأواخرالكتابتأليفمنالمؤلفانتهى:ملاحظات

.1/065العارفينهدية-1516/الظنونكشف:المصادر

./4691للزركلّيالاعلام

)27(



الرقم:
المحفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجلتِد:

:ملاحظات

:المصادر

)الهفطؤ(

343/2

التهذيبشرحفيالتذهيب

.هـا"ا050ا"تالدينفخراللّهفضلبناللّهعبيد،الخبيصي

حمد...والحاضرالماضيمنطقبنشرهيتزينماأحقإن:البسملةبعد

اللّهعبيد...فيقولوبعد...الرياضالمزهرةالآيةعلىجلالهجلاللّه

المنسوببالتهذيبالمسمىالمختصررأيتلما...الخبيصياللّهفضلبن

بالتذهيب....سميته..التفتازانى...لىإ

!لعرفتوقدوموضوعهوعرضهمنفعتهبيانّأىإليهالحاجةوبيانّ

.يفيدهفلاالكتابصدرفيهذهمنواحد

ي:

نسخ.

اهـ510

سما4*03:المقاس91الأسطر:عدد-975قمن

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.وأرضة

حديث.

.التعليقاتبعضهامشهعلى

.1/065العرفشِهدية-1516/الظنونّكشف

.469/1الاعلام

)38(



)المفطؤ(

2201:الرقم

:منطقالفن

التهذيبشرحفيالتذهيب:العنوان

.هـا"ا050ا"تالدينفخراللّهفضلبناللّهعبيد،الخبيصي:المؤلف

وبعد...والحاضرالماضيمنطقبنشرهيتزينماأحقإن:البسملةبعد:المخطوطةبداية

المسمىالمختصررأيتلما...الخبيصياللّهفضلبناللّهعبد..فيقول

شرحته..التفتازانىمسْعودوالدينالملةسعد..إلىالمنسوببالتهذيب

بالتذهيب.وسميته...شرحاً

تسامحاالعلممنجزءالمبادىجعلواأنهموالحقالعلومأجزاءوالمسالسل:المخطوطةنهاية

.الكرامالأساتذةمنالمحققونحققهماعلى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا037:النسختاريخ

اسماهه*5"23:المقاس23الأسطر:عدد91لا:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.:الآفات

حديث.:التجليد

منقولةنسخةوهيمختلفةوالأوراقوالخطوطتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

التاريخ.تفسيرفينقولآخرههـوفيا248سنةمؤرخةنسخةمن

.1/065العارفينهدية-1516/الظنونّكشف:المصادر

.469/1الاعلام

)93(



)الهنطؤ(

3011:الرقم

:منطقالفن

التذهيبلكتابالتذهيبتشحين:العنوان

"اهـا991تا"سعيدبنعلىبنمحمد،الحجرى:المؤلف

...فيقولوبعد...ادلاجىفيأنيسىحمدكإنّاللهمالبسملةبعد:المخطوطةبداية

صنفهبالتهذيبالمرسومالغريبالوضعأن..سعيدبنعلىبنمحمد

هذهلذلكفأمليت..الإجماعتفضليهعلىوقعكتابالتفتازانى..

التهذيب.كتابشرحالتذهيببتشحينوسميتها..الحاشية

لاأيأضافىالقصرأوانورأهشيئاليستكأنهاللشرحكاشفة:المخطوطةنهاية

.اردناهماغايةوهذامطلقاًلاالشروحمنغيره

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم24*5.7:المقاس23الأسطر:عدد125:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

.أسود:الحبر

رطوبة.:الآفات

حديث.:التجليد

.تعليقاتهامشهعلى:ملاحظاتَ

.2/345العارفينهدية-1/928المكنونإيضاح:المصادر

.6/693الاعلام-3/513المؤلفينمعجم

)04(



)المفطق(

:165/2الرقم

:منطقالفن

الكاتى.الحسامشرحعلىالبردعيةالحاشيةعلىتعليقات:نلعنو

باللسانالثناءهوللّهالحمد:قالالمودودعلىوالصلاةالمحمودللّهالحمد:المخطوطةبداية

وعلىقالبالخيربالذكَريفسْرقدبالتعظيم)...(إثباتهوالثناء:قولأ

...الحمدماهيةلتحققالاختياريالجميل

الكاتىالحسامشرحعلىالبردعيةالحاشيةعلىإيرادهأردناماآخرهذا:المخطوطةَنهاية

وصحبهالهوعلىالأنامسيدناعلىوالصلاةالإحسانعلىللّهالحمد

.الكرام

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سما*023:لمقاسا91:الأسطرعددب76=ب66:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

الداخل.منكَرتوني-قديمجدديما:التَجليد

الأحمر.باللّونّإطارداخلالنصوضع:ملاحظات

)41(



)الهفطؤ(

:016/3الرقم

:منطقالفن

ايساغوجى.علىالكاتيتعليقات:العنوان

.هـا"076ا"تالدينحسامالكاتيحسن،الكاتي:المؤلف

.سواهالممكننظيرهالممتنعوجودهالواجبللّهالحمد:المخطوطةبداية

مااخرهذاوليكناليقينيةالمقدماتمنمركبالكونهالبرهانهوإنما:المخطوطةنهاية

ايساغوجي.كتابفيمالإيضاحالأوراقمنكتبنا

:الماديالوصفبيانات

فارسي.:لخطانوع

:لأوراقاعدد

حديث.:الورقنوع

سما*23.:المقاس11الأسطر:عدد

حمر.وأاشود:الحبرلون

حديث.:التجليد

كَاتبها.يعرفلاوحاشيةتعليقاتعليها:تملاف

.1/957المؤلفينمعجم-1/603الظنونكشف:المصادر

)42(



){لهفطؤ(

154/2:الرقم

منطق:الفن

.والكلامالمنطقتحريرفيالكلامتهذيب:العنوان

هـا".297ا"تاللّهعبدبنعمربنمسعود،التفتازانىالسعد:المؤلف

الطريق.سواءهداناالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

اس!ابهأشبهبالمقاصدوهذاوالعملالحقعلىالوقوفإلىالطريقأي:المخطوطةنهاية

التهذيب.

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا926:النسختاريخ

:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

اسم*ه32:المقاس51الأسطر:عدد

حمر.وأأسود:لحبرا

حديث.:التجليد

صاحبها.يعرفلاالمتنعلىحاشيةوتوجد:ملاحظات

3/984المؤلفينمعجم-6/931الذهبشذرات:المصادر

.1/515الظنونكشف-7/931الاعلام

43()



)المفطؤ(

343/1:الرقم

:منطقالفن

.(الأول)القسمالكلامالمنطقتحريرفيالكلامنهذيب:نلعنو

هـا".297"تاللهعبدبنعمربنمسعود،التفتازانىالسعد:المؤلف

الطريقسواءهداناالذيللّهالحمد...التفتَازانى....قالالبسْملةبعد:المخطوطةبداية

مقدمةالمنطقفيالأولالقسْم...الكلامتهذيبغايةفهذاوبعد...

.فتصوروالافتصديقللنسبةإذعاناكانإنالعلم

بالمقاصدوهذابهوالعملالحقعلىالوقوفإلىالطريقأيوالبرهان:المخطوطةنهاية

التهذيب.منالأولالقسْمتمأشبه

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:الخطنوع

اهـ.150:النسختاريخ

8-ققامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة.وأرضة:الآفات

سما4*02:المقاس71:الأسطرعدد

حديث.:التجليد

الطبىسليمباسمتملكأولهفينقولوالتعليقاتبعضهامشهعلى:ملاحظات

باسماهـوتملك243سنةحليمةالشيخةباسمهـوتملكا267سنة

.القادرعبدعمر

.6/931الذهبشذرات-1515/الظنونكشف:المصادر

.7/921الاعلام-3/984المؤلفينمعجم
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المفطؤ(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيِانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تَارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:نوع

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

4915/1

منطقَّ

والكلامالمنطقتحريرفيالكلامتهذيب

هـا".297ا"تاللّهعبدبنعمربنمسعود،التفتازانىالسعد

غايةفهذاوبعد...الطريقسواءهداناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

تقريرمنالمراموتقريبوالكلامالمنطقتحريرفيالكلامتهذيب

.الإسلامعقايد

الحقعلىالوقوفإلىالطريقأيوالبرهانالحدفعلأيوالتحديد

بالمقاصد.اشبهبهوالعمل

نسخ.

المحرر.القادرعبدملابنرحيممحمد

هـا810

31

مشرقي.

حمر.وأأسود

سما5.6*2ه:لمقاسا7:لأسطراعدد

رطوبة.وأرضة

قديم.

الدينجلالحاشيةهامشهوعلى،التعليقاتبعضهامشهعلى

المنطق.تهذيبعلىالدواني

.6/931الذهبشذرات-1515/الظنونكشف

.7/921الاعلام-3/984المؤلفينمعجم
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)المفطؤ(

268:الرقم

:منطقَّالفن

الأف!ارعويصاتحلفيالانظارجلاء:نلعنو

اهـا".123ت"التيراوىحسنبنخليل،خليلقره:المؤلف

علىلكوشكراًالأفاضلالاءمنليأفضلتماعلىاللهملكحمداً:المخطوطةبداية

أمتهالهاديمحمدعلىوسلاماًوصلاةالأماثلنعماءمنليأنعمتما

...الدلائلبأوضح

منمواضعفيالمطالعشارحصرححتىالعلومأدقمنالفنفإن:المخطوطةنهاية

!ثيرمنفيواعتذرمختصربأنهالتفصيلغايةالمفصلكتابه

المختصر.هذاتفصيلهيليقلاالمسائل

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:الخطنوع

سما6*23:لمقاسا12:لأسطراعدد99:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

حديث.:التجليد

الجمعةيومحاشيتهسطرمنانتهىالمؤلفأنالمخطوص!نهايةفيجاء:ملاحظات

وألف.ومائةعشرةأربعسنة

.1/304مؤلفلرىعثمانلى-1/354العارفجنهدية:ا!در

.2/317الاعلام-1/683المؤلفينمعجم

)46(



الهنطؤ(

الرهَم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبياناتَ

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

82013/

منطق

النصيحة.تجريدفيالقريحةجهد

هـا".119ا"تمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيالجلال

العلماءزالفماوبعد...الكرامالرسلباعثللّهالحمدالبسملةبعد

...الإسلامشيخذلكفيصنفمنواخر...المنطقفييعيبونوحديثاًقديماً

أهلنصيحةسماه..أحدهماكتابانذلكفيفلهتيميةابنالدينتقي

القريحة.جهدوسميتهفوايدهتلخيصأردتوقد...الإيمان

ذلكنحوأوالفنفيشكيةلقاعدةراجعاًوليسالمناطقةبعضبعبارات

مماأكَثرهلسهولةمنهاستفادالمختصرهذاكتابىأحدكلطالعوإذا

المآخذ.صعبوعرفاتهالأصلمنيدركه

نسخ.

السيوطى.الرحمنعبد

هـ886

سما*928:المقاس3ه:الأسطرعدد94-18

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.وأرضة

)مملوكَي(.قديم

مفككة.الأوراقوبعضتعليقاتهامشهعلى

.851/الذهبشذرات-2/5791الظنونّكشف

.3103/الاعلام-2/82المؤلفينمعجم
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)المفطق(

:3101الرقم

:منطقالفن

التجريدشرحفيالنضيدالجوهر:العنوان

هـا".726ت"علىبنيوسفبنحسن،الحلىالمطهرابن:المؤلف

الحسننِقولبعدأما..الوجودبوجوبالمتفردللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

...شيخنامنللاستفادةوفقنىلماتعالىاللّهإنالمطهربنيوسفبن

بالتجريدالمرسوممختصرهعلىوقفت...الطوسىالحسنبنمحمد

بالجوهرالمرسومالكتابهذااملاءفيفشرعت...المنطقعلمفي

التجريد.شرحفيالنضيد

فلاوأعجبألذكَانتكلماالمخلاتلأنّالمحمودةوالاَراءوالخطابى:المخطوطةنهاية

الأولتين.الصناعتينفيالمواضيعضبطيمكن

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اهـ251:النسختاريخ

اسهـا4*2.:المقاس61الأسطر:عدد751:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبر

رطوبة.:الإقات

قديم.:التجليد

مختلفة.والخطوطمفككةأوراقهبعض:ملاحظات

.271/الكامنةالدر-/1346الطنونكشف:المصادر

.2/227الاعلام-1/895المؤلفينمعجم

48()



)المفطؤ(

0117/1:الرقم

:منطقالفن

الايجىلمواقفالدوانيالدينجلالشرجعلىالفضلأبوالخطيبحاشية:العنوان

الفضلأبوالخطيب:المؤلف

فيهحالخلقإلىاللهبعثهقوله...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

خاتممحمدونبيناسيدناأنهيخفىولاالمذكورالنبيإلىالضميرأن

النبيين.

...وآخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

.يقوللاالأشعريالشيخأنّفيه!الطاعةفيالمؤثرةالقدرةقوله

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخْطنوع

اسم*ه5.33:المقاس91الأسطر:عدد4-قا.اقامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

ورطوبة.أرضة:الآفات

حديث.:التجليد

الآخر.وناقصتعليقاتهامشهعلى،نقولأولهوفي:ملاحظات

)94(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)المفطؤ(

1136

منطق

الرسالةعلىالرازىالقطبشرحعلىالشريفالسيدحاشية

للقزوينى.الشمسية

816هـا".تا"علىبنمحمدبنعلى،الجرجاني

آقولوخاتمةمقالاتوثلاتثمقدمةعلىورتبتهقولهالبسملةبعد

ثلاثلفظآنوالصوابالنسخكثيرمنفيالمتنعبارةوجدهكذا

سهواً.وقعتزيادةههنا

فيمندرجاًبلحدةعلىأيضاًجزءيكونفلاالتصديقالمبادئمن

اعلم.واللّهالتصديقيةالمبادئ

تعليق.

قاضى.بنالرحمنعبد

هـا401

ادونىقصبة:اتولن

اسم،3*ه5.23:المقاس9:الأسطرعدد391-ق8قامن

مشرقي.

أسود.

ورطوبة.أرضة

.)مملوكي(قديم

نسخةاهـوهى185سنةتملكختممعاللّهعبيدباسمتملكأولهفي

وبعضتعليقاتهامشهوعلىهـ،753سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولة

6-اقاهـمن791سنةمنسوخةمقدمةأولهاوفيمفككةالأوراق

.8ق-6قاهـمن990سنةمؤرخةأخرىومقدمة

.1/728العارفينهدية-2/1563الظنونكشف

.5/7الاعلام-2/515المؤلفينمعجم

)55(



)المفطؤ(

629/2:الرقم

:منطقالفن

العضديةالآدابعلىحسينشاهحاشية:نلعنو

حسينشاه:المؤلف

ناالمصنفيندأبمنأناعلمالعملطريقسلكقولهالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بعدانالحمدلفظعلىمشتملبكلامتصانيفهمأولهفييبدؤا

التمين.يحصل

يعيدناولافحالانحصارعليهاومحدوثالأكَوانّفيهاتعددتسواء:المخطوطةنهاية

يخفى.لاكَماالحدوثأنفيكَانّماعلى

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سما،4*ه02:الممَاس51الأسطر:عدد58-92قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.:تلآفاا

حديث.:التجليد

.تعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

.1/41الظنونكشف:المصادر

)51(



الرقم:
الفن:

لعنوان:
المؤلف:

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

":ملاحظات

)المفطؤ(

121/4

منطق

البحث.آدابفيالحسينيةالرسالةعلىحاشية

.مجهول

بينمشتر!ةكلمةوياالبحثلوظائفوفقنامنيا:البسملةبعد

معناهاغايةبهاوالمرادالعلامةتوجيهإلىتحتاجفلاالثلاثةالأحوال

المسببنحوموافقةالأسبابجعللغةوالتوفيقالإجابةوهي

واصطلاحاالتفتيشلغةوالبحثالطاعةعلىالقدرةخلقواصطلاحاً

بالدليل.المدعىاثبات

استحقارهيؤديلئلاضعيفحقيرخصمهأنيحسبلاأنوتاسعها...

الضعيفللحصممغلوباًفيكونالسخيفالكلامصدورإلى

وبهإلتو!لاللّهوعلىالالزإموجودهأشنعهذاأنمعبالإفحام

.الاعتصام

ي:

نسخ.

اسم*ه6.23:المقاس17:الأسطرمّددأ-98ب67

أوروبي.

.أسود

وزخرفة.تذهيب

حديث.كرتوني

مصادرمنمتعددةنقولاتعنعبارةوهيالتعليقاتبعضتوجدا(

مختلفة.

خطبوضعالمشروحالنصوميزاللونأحمرإطارداخلالنصوضع2(

كلماته.فوقحمرأ

)52(



)المفطؤ(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخأتاريخ

لمالأوراقعدد

الورق!نوع

الخبر:

:الاَقات

التجاليد

ملاحظات

در

1501

منطق

للجرجانىالمنطقيةالقواعدعلىالشمسيةالرستالةعلىحاشية

اهـا".76ْا"تمحمدالدينشمسبنالحكيمعبد،السيالكوتى

يصدقلهحمدا...الفصحاءلسانبهأمنحمنطقأجلىالبسملةبعد

سألنيقدالدينشمسبنالحكيمعبد...يقولوبعد...بكبريائه

...المنسوبللشرحقرائتهعندباللبيبالملقباللّهعبد...الأعزالولد

!شففيلدىيتتررماواحرر..السندللسيدعليهالمعلقهوالحواش

معضلاته.

لمالحصروجهفيالناقصالرسمهذاإلىوللاشارةأهفالصوابقوله

منالمركبالشىءدْكرهماعلىلكنأولاًذكرهبمايخصهيفيد

مابخلافالناقصالرلثتمفيداخلالخاصةمعوالفصلالعامالعرض

.سرهقدسذكره

ي:

-تعليق.نسخ

طريزانى.إسماعيل

اهـ.441

سماكا*.522:المقاس92:الأسطرعدد

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

قديم.

.تعليقاتهامشهوعلىافندىأسعد،زادهافندىنعمانباسمتملكأولهفي

.1/405العارفينهدية-3/318الأثرخلاصة

.3/283الاعلام-206/المؤلفينمعجم

)53(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:وراقلأاعدد

الورق:نوع

الح!بر:

:درلمصاا

)المفطؤ(

293

المنطق.فيالتهذيبشرحعلىحاشية

.هـا"ا610تا"بكرأبىبنالدينزينبنياسين،العليمى

بعدأما..الإنساننوعبالنطقخصالذيللّهالحمدالبسملةبعد

كتابأحقأنّورأيت...ياسينالعالمينربرحمةلىإالفقيرفيقول

شر!الفوايدنفيسذخايرهإلىوأهديالقلايددررجيدهأقلد

الخبيصى.للامامالتهذيب

تفصيل)كذا(شيتأنإليهفارجعالإسلامشيخذلكشرحوقد

للّهوالحمدالحواشيهذهفيايرادهأردناماآخرهذاوليكنالمقال

...الأحوالجميععلى

49

مشرقي.

:لمقاسا12:لأسطراعدد

حمر.وأأسود

.8/013الاعلام-4194/الأثرخلاصة

.2/512العارفينهدية-481/المؤلفينمعجم

)54(

اسم21*ه



)الهفطؤ(

9011!الرقم

منطق!الفن

للتفتازانيالكلامتهذيبشرحعلىحاشية!نلعنو

.مجهول!المؤلف

...وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

بالطريقالحاصلالإجماليبالمعنيوالمتعلقإجمالياًالأولبالطريّق

فاقهم.التفصيلإلىنسبتهلهلأنتفصيلياالثاني

المسامحةوجهانتهىمسامتةأومخطاءثلثهالعلومأجزاءجعلوأماالمخطوطةنهاية

عليهاوموقوفاالمسايلإدراكإلىوسايلالمبادىوكونظاهرة

.كالأجزاء

:المياديالوصفبيانات

تعليق.!الخطنوع

الاصفهاني.بيكاللّهعبد!الناسخاسم

141لأوراقاعدد

مشرقي.!الورقنْوع

اسم22*ه:المقاس41الأسطر:عدد

وأحمر.أسود!الحبرلون

ورطوبة.أرضة!الإقات

حديث.!التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىالمنطقفينقولأولهفي!ملاحظات

)55(



)المنطؤ(

334/2:الرقم

:منطقالفن

المحصوراتقولهفيايساغوجىعلىالكاتىحسامشرحعلىحاشية:نالعنو

المسؤلف:مجهولا.

بج!لقولناالأربعالمحصوراتتحقيقفيالثانيالبتثقال:المخطوطةبداية

.جكانوجدلوماكلأنومعناهالحقيقةبحسبتارةيستعمل

أعلم.واللّهالإنسانيةالطاقةبقدرهووإنماالقواعدوتعميم:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

.9131:النسختاريخ

اسم*5216.:المقاس21الأسطر:عدد03-26قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبر

رطوبة.:تفالآا

يث.:حك

)56(



)الهنطؤ(

9801!الرقم

منطق./1الة

لايساغوجى.الإستلامشيخشرحعلىحاشية!العنوان

الدلجى.إبراهيمبنمحمد،الدلجى!المؤلف

المخطوطةبداية

المخطوطةنهاية

بنمحمد...فيقولوبعد...الموجوداتنطقتلمنحمداالبسْملةبعد

ايساغوجى.لمتنالإسلامشيخشرحعلى..تعليقهذاالدلجىإبراهيم

وأماالاخرتنبخلافريببلااليقينيفيدلأنهفقطالبرهانهوبالنسبة

والتآويل.الحكمفيبالقياسملحقانفهماوالتمثيلالالمتتقرار

:المياديالوصفبيانات

نسخ.!الخطنوع

الخطيب.بنالقادرعبد!الناسخاسم

هـ.ا255أالنسختاريخ

سما5.6*22:لمقاسا27:لأسطراعددالأوراقعدد

مشرقي.أالورقنْوع

حمر.وأأسثود:لحبرا

حديث.ثهالتجليد

ختممعاللّهالخيرفتحأبومحمدباسمتملكأولهوفيمفككةأوراقهملاحظات

.تعليقاتهامشهعلىاهـ،274سنةتملك

)57(



)المفطؤ(

0011/2:الرقم

:منطقا!ن

الدينلجلالللمطالعالقديمالشرحعلىحاشية:العنوان

اهـ".150ا"تاليزدىالحسينبناللّهعبد،اليزدى:المؤلف

أعلماللّهوفيضوضةفيضاالماءفاضمنالوهابالفياضالبسملةبعد:المخطوطةبداية

.اللغويمعناهمنمنقولهاهناالفياضأن

عنهاخارجالعايةتصورأنالمقاصدتلكبقولهأشارالحاشيةفيقوله:المخطوطةنهاية

التصديق.لاالغايةتصورأنّيعنى

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

أسم5.23*3:المقاس51الأسطر:عدد-401134قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأاشود:الحبر

ورطوبة.ارضةالآفات

حديث.:الَجليد

باسمتملكاهـ،890سنةتملكاختامبهتقطيعوبهنقولأولهفي:ملاحظات

تعليقاتهامشهعلىاهـ،261سنةالبركاتأبومحمدالدينركن

.كثيرة

-1/474العارفينهدية:ا!ادر

.4/08الاعلام

.2/923المؤلفينمعجم

)58(



)الهفطؤ(

الرقم:

الفن

:العنوان

المؤلف

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الوصفابيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

2401

للايجىللمواقفميرزجانّشرحعلىحاشية

هـا".1225ا"تاللكنوىمحمدبنمحمد،اللكنوى

علىنشرخالقحمد...باللسانّينطقكَلامأجلأنّالبسملةبعد

ابنالعباسأبومحمدالعلىعبد...فيقولبعدأما...الوجودالأعيان

العقليةالعلومآجلىمنالعامةالأمورآن...الأنصاريوالدينالملةنظام

للقاضيالمواقفكتابمنالثانيالموقف...الفلسفيةالفتونوأنّ

الملةعضد

فلاالمحلإلىتشخيصهفييحتاجالحاللالغاءباطلأيضاالرابع

مشبهاًالمطلوبهذااثباتفيالكلاموقدملشئمقصداًيكون

فتذكر.

دي:

تعليق.

اسماهبم!ه25:المقاس91الأسطر:عدد252

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

وعلىالكلماتلبعضطمسبهطياراتبه،مفككةأوراقه

.تعليقاتهامشه

1/586.العارفينهدية-531المطبوعاتمعجم

.771/الاعلام-3/966المؤلفينمعجم

)95(



الرقم:

ا..،:

ن:101

المسؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهايهَ

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ا:

:الافات

:.ا

:ملاحظات

در:

)المنطؤ(

8701/2

مثطق

للتفتازانى.التهذيبمنالمنطققسمعلىحاشية

هـا".059تا"السعيدىأمينبنمحمد،الاردبيلى

فهذهوبعد...والكلامالمنطقتهذيبعلىللّهالحمدالبسملةبعد

مننظرةإلىبهاأتوسل...التهذيبمنالمنطقَّقسمعلى..تعليقات

بهادرخانأحمدخانالغازفأبو..الإيمانّبلادسلطانحضرة

الحسينى.

واخرهالاَخرناقص

آخرلشئالعلمبهالعلممنيلزمبحيثالشيءكونيقالأنّفالظاهر

...اختأرولعلهالمقامهذافيالمشهورهوكما

ي:

تعليق.

اسم،226*ه:المقاس17الأسطر:عدد-2165من

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

.كثيرةتعليقاتهامشهعلى

.2/702العارفينهدية-1/516الظنونّكشف

.3/142المؤلفينمعجم

)06(



)المفطؤ(

668:الرقم

:منطقالفن

.الأنوارمطالعلثر!فيالأسرارلوامععلىحاشية:العنوان

:مجهولا.المؤلف

قولهالقديمشاكَراًالوهابالحكيمحامداًالفياضالبسملةبعد:المخطوطةبداية

معنىعلىالفياضلفظحملىيمكنأنهيريدالوهابالفياض

وجهين.علىالشارحعبارةفيالوهاب

لهمحملكماتوجيهاتاظهرالذيالوجهعلىالسؤالكَانّلما:المخطوطةنهاية

شاءإنسنذكرهثالثمحتملالسؤالوالعبارةعليهالسؤالعبارة

تعالى.اللّه

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

اسمك!ه33:المقاس25الأسطو:عدد266:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

قديم:التجليد

.تعليقاتهامشهاو!امفككةاوراقه:ملاحظات

)61(



)الهنطؤ(

1178:الرقم

منطق:الفن

.الأنصاريلزكرياايساغوجىشرحالمطلععلىحاشية:العنوان

.ااهـا960تا"سلامةبنحمدأبنأحمد،القليوبى:المؤلف

تعليفهتيسرمافهذاوبعد...اللسانبهنطقماأولىأنّالبسملةبعد:المخطوطةبداية

شيخالأنصاريز!ريا...للامامايساغوجىشر!على..الفوايدمن

.ال!سلام

وآماللمغالطةوهييعيدهاومشبهات...وهيومخبلاتللخطابةوهي:المخطوطةنهاية

...والتعديلالحكمفيبالبرهانّملحقانفهماالتمثيلأوالاستقراء

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

حسن:الناسخاسم

أسم*ه5.3،:المقاس18الأسطر:عدد05:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.:الافات

حديث.:التجلتِد

.1/161العارفينهدية-1/384الأزهريةالمكتبة:المصادر

1/29.الاعلام-1/49المؤلفينمعجم

)62(



)المفطؤ(

:016/1الرقم

:منطقالفن

الدينلحسامايساغوجىشرحعلىالتالشىالدينمحييحاشية:العنوان

الكاتى.

التالشىالدينمحيي،التالشى:المؤلف

وصبهوالهمحصدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللّهالحمد:المخطوطةبداية

جمعين.أ

منوالغرضمتحيزفهومحسوسمشاهدهوماكلأنتِدركلأنه:المخطوطةنهاية

ودفعه.الخصمتغليطالمغالطة

:دياالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

المؤلف:الناسخاسم

هـا588:النسختاريخ

اسم3كو02:المقاس91الأسطر:عدد-64امن:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الخبرلون

حديث.!التجليد

ال!حمر.بالخطإطارعليهالمتن-ا:ملاحظات

.1/703الظنون!شف:المصادر

)63(



)المفطؤ(

:7501/01الرقم

:منطقالفن

الدينلحسامايساغوجىشرحعلىالتالشىالدينمحيحاشية:العنوان

الكاتي.

التالشى.الدينمحي،التالشى:المؤلف

ا!عوجصدهالواجبللّهالحمدقال..العالمينربللّهالحمدالمحسملةبعد:المخطوطةبداية

الواجبأداءلأنبالبسملةالابتداءبعدبالحمدكَتابهافتتحأقولنظيره

نعمائه.شكرعن

متحيزوالحسبالمشاهدةيدركمشاهدةهوماوكَلمتحيزوهووالحس:المخطوطةنهاية

ودفعه.الخصمتغليطالمغالطةمنوالغرضمتحيزموجودفكل

:الماديالوصفبيانات

نسخع.:الخطنوع

قاضاللّهنصرمدرسة:النسخعانمصطفيبنسليمانبنمتمد:الناسخاسم

هـ.1851:النسختاريخ

سما5.4*3.،5:المقاس71:الأسطرعدد91عا-431:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:تلآفاا

قديم.:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل:ملاحظات

.1/702الظنون!شف:المصادر

)64(



)المفطؤ(

7601/15:الرقم

:منطقالفن

العضدية.الآدابعلىالفتحأبوميرحاشية:العنوان

.لمصا"75حياكانّا"السعيدىأمينابنمحمد،الاردبيلى:المؤلف

عجابفائدةفهذهوبعد...الخطامافهامعلىللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الاَداب.فيالعضديةللرسالةالألبالاأولىبينالمشهورالشرحعلى...

يجرى!ذلكالتقييدعدمصورةفييجرىكماواخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

...بقولكأردتإنيقالبأنّالتقييدصورةفي

:الماديالوصفبيانات

وتعليق.نسخ:الخطنوع

اسم4*31:المقاس17الأسطر:عدد002-134قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبر

رطوبة.:تفالآا

قديم.:اتجليد

.إطاراتوداخلمختلفةالخطوط،تعليقاتهامشهوعلىالاَخرناقص:ملاحظات

.2/702العارفينهدية-1/41المكنونإيضاجا!ادر:

.2/142المؤلفينمعجم

)65(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)المفطؤ(

73018/

الآدابفيالحسينية

اهـا".013"تالأنطاكَىاللّهعبدبنحسين،الانطاكَى

مدعياأوفيهناقلاًكنتفإنبكلامقلتإذا....وأولهالأولناقص

مطلقاً.لغوياًمجازالمناقضةالخصممنالموجهةفالوظائف

وءاجزاءالمعرفوتحريرالشاهدبإبطالواثباتها...وآخرهالآخرناقص

!ماالحقيقيةالمفهوماتوفيالأخيرةالثلاثةفينقضهمادةالتعريف

.الأخيرةالثلاثةفيالاعتباريةفي

ي:

تعليق.

سمأ5.4*5.13:المقاس11:الأسطرعدد31-2315من

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

)مملوكى(قديم

بخطاللغةفيونقولالحسابفينقولأولهفيوالآخر،الأولناقص

.السعودأبي

.1/325العارفينهدية-1/604المكنونإيضاح

.1/617المؤلفينمعجم

)66(



المفطؤ(

1575/5:الرقم

منطق:الفن

البحث.آدابفيالحسينية:العنوان

ا"ا13.ا"تال!نطاكىاللّهعبدبنحسين،اللانطاكى:المؤلف

عطائكيمنعولافتعطيهالملكلكالشكرلكالحمدلكالبسملةبعد:المخطوطةبداية

قلتمإذا...لهمناقضولاالإنشاءلكلهمعارضولاالحكملك

فيه.ناقلاًكلاماً

غريبةوألفاظأعرضالمقصودفيدخللالماوالتعرضفهمقبلوفىخل:المخطوطةنهاية

ضعيفاً.الخصموعدمجمللفظ

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سليمانّ.بنمحمد:الناسخاسع!

اهـ186:النسختارنخ

اسم،34*ه.5،:المقاس17الأسطر:عدد1-41115قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

وأحمر.اسود:الحبر

رطوبة.:الاقات

قديم.:التجليد

.إطاراتداخل:ملاحظات

.1/325العارفينهدية-1/604المكنونايضاح:المصادر

.1/617المؤلفينمعجم
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)المنطؤ(

:0901الرقم

:منطقالفن

ايساغوجيعلىالناجىالدر:العنوان

.أهـا"265بعدا"الفيضيصالحبنعمر،التوقادى:المؤلف

...والميزانالمنطقوعلمهالإنسانخلقالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

جديدةحواشهذه...التوقادىالفيضصالحبنعمرالسيد...فيقول

الدرالناجي.وسميته...ايساغوجىمتنعلى...

والدنيويةالدينيةالسعادةإلىالموصللأنهبالبرهانالرسالةنختم:المخطوطةنهاية

يعنىالبرهانلفظإلىوأماالسنيةبالمطالبوالفائزالرديةمنوالمنجى

.البرهانبلفظالكلاموتمإلرسالةانقطع

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

الحولانى.الجندىحسينبنالكاملمحمد:الناسخاسم

:المقاس21الأسطر:عدد411:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

أسم5،23*6

.اسود:الحبر

رطوبة.:الآفات

حديث.:التحليد

ايساغوجيشرحرشدىتحفةفهرسةآخرهوفيتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

:درلمصاا

ورقات.3في

.1/508العارفينهدية-1/452المكنونإيضاح

.5/48الاعلام-2/955المؤلفينمعجم
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){لمفطؤ(

1124:الرقم

منطق:ا!ن

)مطبوع(ايساغوجيعلىالناجىالدر:العنوان

.اهـا"265بعدا"الفيضيصالحبنعمرالتوقادلمحا،:المؤلف

...والميزانالمنطقوعلمهالإنسانّخلقالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

جديدةحوإشهذه...التوقادىالفيضصالحبنعمرالسيد..فيقول

الدرالناجي.وسميته...ايساغوجىمتنعلى...

والدنيويةالدينيةالسعادةإلىالموصللأنهبالبرهانالرسالةونختم:المخطوطةنهاية

لفظلىإوأماالسنيةبالمطالبوالفائزوالرديةالرذايلمنوالمنجى

.البرُهانبلفظالكلاموتمالرسالةانقطعيعنىالبرهانّ

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

اسلامبولا:الطبعمكاناهـ257النسختارتخ:الطبعتارنخ

أسم5.31*6:المقاس17الأسطر:عدد01-.اقمن:الأوراقعدد

اوربي.:الورقنوع

أسود.:لحبرا

رطوبة.:الإفات

حديث.:التجليد

مرادالحاجباسموقفأولهوفيتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمش؟ملاحظات

مطبعةفيمطبوعكتابوهوأفنديالرحمنعبدالسْيدباسموتملك

اهـ257سنةالسامىمصطفيلصاحبهابالاسلامبولالمحروسةالسلطنة

.1/008العارفينهدية-1/452المكنونايضاح:المصادر

.5/48الاعلام-2/955المؤلفينمعجم
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)الهفطؤ(

:121/5الرقم

:منطقالفن

.للبركَوىالآدابرسالة:العنوان

هـا".819تا"بيرعلىبنمحمد،البركَلى:المؤلف

نقلإذاالمناظرةأنفاعلموبعد...العالمينربللّهالحمد:البسملةبعد:المخطوطةبداية

فالدليل،ادعاهاوإنيعرفهالمإنفقطالصحةطلبفلحصمهخبرا

وآمجرداًكلهأومقدماتهبعضمنعفلهبهأتىفإنكذلكوالتنبيه

.سند...مع

والنقضالمناقضةللخصميتصوروالانتقالالممنوعةاثباتيفيثم...:المخطوطةَنهاية

منلابدلكونهالدليلإلىبالنسبةمناقضةوالأخيرانّوالمعارضة

أعلم.واللّهأحدهماعجزإلىينتهيإلىهذاعلىوقسشاهد

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم*ه6.23:المقاس18:الأسطرعددلا-98أ98:الأوراقعدد

اوروبي.:الورقنوع

اسود.:الحبر

حديث.!رتوني:التَجليد

:تملاحظا

:درلمصاا

السنة.لمصابيحالبغويالحسينأبىمقدمةمننقلبالرسالةألحقا(

والضعيف.والحسنالصحيحالحديثأنواعفيآخرونقل2(

الحديث.وأنواعالخبروماهيتهتعريففي3(وثالث

3/176المؤلفينمعجم-661/الاعلام

2/252.العارفينهدية

)07(



)الهنطؤ(

42/3عا:الرقم

:منطقالفن

الددىلة.المسائلفيالسيفيةالرسالة:العنوان

.اهـ!"265حياًا"كَانالسيفيأحمد،السيفي:المؤلف

فيرسالةفهذهبعدأما...عليكثناءأحصىلااللهمالبسملةبعد:المخطوطةبداية

ناآ!كلمالمقدمة...وخاتمةأبوابوخمسةمقدمةعلىمرتبةالمنطق

الأدمى.امتياز

مصادراتويسمىالشكعلىمأخوذأوموضوعةصولاأوتسمى:المغطوطةنهاية

فيه.وتبينعليهاالعلميشتملقضاياوهىومسائل

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

اسم،215*ه5.:المقاس1هالأسطر:عدد-3447من:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

اسود.:الحبرلون

رطوبة.4تفالآا

حديث.:التجليد

اهـ.265سنةتأليفهاتممفككةوأوراقهفهرساخرهفي:ملاحظات

)71(



)المنطؤ(

154/1:الرقم

:منطقالفن

المنطقية.القواعدفيالشمسيةالرسالة:العنوان

هـا".075ا"تعمربنعليبنعمر،القزوينىحفصأبو:المؤلف

.الوجودنظامأبدعالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

هذاوليكنبالبرهانلهبثبوتهمطلوباًالشيءجزءيكونأنلامتناع:المخطوطةنهاية

الشريفة.الرسالةهذهفيالكلاماخر

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطئوع

النظمي.إسماعيل:الناسخاسم

هـا262:النسختاريخ

اسم22*ه:المقاس51الأسطر:عدد33:لأوراقاعدد

حديث.:الورقنوع

اسود.:الحبر

!اتبها.يعرفلاالمتنعلىحاشيةتوجد:ملاحظات

2/568المؤلفينمعجم-2/6301الظنون!شف:ا!در

.5/56ال!علام
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)المفطؤ(

325/2:الرقم

:منطقالفن

المنطقية.القواعدفيالشمسيةالرسالة:العنوان

هـا".075،!تعمربنعليبنعمر،القزوينىحفصأبو:المؤلف

كاقفلماوبعد...الوجودنظامأبدعالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

آعلىاليقينيةسيماالعلومأنالفضلذوىهـاطباقالعقلأهلباتفاق

ففيهاالمقدمة...الشمسيةبالرسالةسميته...المناقبوأبهىالمطالب

المنطق.ماهيةفيالأولبحثان

اخرهذاوليكنبالبرهانلهثبوتهمطلوباالشئجزءيكونانّ:المخطوطةنهاية

الرسالة.

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

هـ.7901:النسختاريخ

أسم،5ك!ه5.23:المقاس35الأسطر:عدد9-قا3ق!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبر

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

مفككة.وأوراقهتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

3/568المؤلفينمعجم-2/6301الظنون!شف:المصادر

.5/56الإعلام
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)الهفطؤ(

:409/2الرقم

:منطقالفن

البحثادابفيرسالة:العنوان

.:مجهولالمؤلف

متعلم!لإليهايحتاجالبحثادابفيرسالةهذهالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الضلالة.منالبحثفيلهحافظةلتكون

الغابليةفييقولفكذلكيكنلموإنهالمطلوبسئتكَانتفإن:المخطوطةنهاية

لازمة.قابلةلىإالانتهاءأوالتسلسلأمافيلزمالثالث

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سما4كرا.59:المقاس91:الأسطرعدد1-87198من:الأوراقعدد

حديِث.:الورقنوع

.أسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىبقعوبهامفككةأوراقهبعض:ملاحظات
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)المفطؤ(

:121/01الرقم

:منطقالفن

المنطقية.الأقيسةفيرسالة:العنوان

والأولىالآخرةوبراءذرأاسمالاسنىالأمربدءأول:البسملةبعد:المخطوطةبداية

حاشيةبمذاكرةاللّهوفقنيولما...الاسمىالبرزخفيبهنطقماوآخر

التفتازاني)كذا(الدينالسعدالعلامةتهذيبعلىالجلالعلىالمير

..التوفيقوباللهفأقول...وأرجحأشهرماوتحريرسنحماإيرادأردت

منالأربعةالوجوهفيالواقعةالاقيسةأفرادضريناإذاوأما...:المخطوطةنهاية

ستةوهوالثمانيةفيالأثنينضربمنالحاصلفيالتسعالاحتمالات

قضيةفياحتمالاوأربعونّوأربعةمائةيحصللااحتمالاًعشر

البسملة.

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم6.23*ه:المقاس23الأسطر:عددأا-30ابا:الأوراقعدد

وروبي.أ:الورقنوع

اسود.:لحبرالون

حديث.كرتوني:التجليد

وحاشيةالمطولعلىجلبيحسنحاشيةمننقولاتبهاألحقا(:ملاحظات

العقايِد.شرُحعلىعصام

الكلامفياتيانهاووجوهحرف)ما(فيالتعريفايتمناخرونقل2(

رذ!كما(التعريفاتمننقل)وهووتصريفاتهابمعانيهايتعلقفيما

آخرها.في

كتابمنللّهالحمدكلمةفيالتعريفبلاميتعلقفيماوثالث3(

.الكشافبشرحلهعنون

)75(



)الهفطؤ(

:121/14الرقم

:منطقالفن

الذهني.الوجودتحقيقفيرسالة:العنوان

فيلوجدغيرمتناهيةجملةوجدلوانهالتطبيقبرهانحاصلاعان:المخطوطةبداية

وجوديستلزمالكلوجودلأنأيضاغيرمتناهيةأخرىجملةضمنها

...الممكنالتطبيقفعندغيرمتناهيةجملتانوجدولوالجزء

هذهجمعتوحقيقتهوالامثالوالاشباحالذهنيالوجودبينوالفرق...:المخطوطةنهاية

للفاضلالعضديةالعقايدشرحوحاشيةوشرحهالمواقفمنالتقريرات

.الإعلامأقدإمفيهزلقدإذالمقامهذافيتأململخصاًالكلنبوي

:الماديالوصفبيانات

نستعليق.:الخطنوع

اسم6.33*ه:المقاس22الأسطر:عدداب1-5أا51:الأوراقعدد

وروبيأ:الورقنوع

اسود.:لحبرالون

حديث.كرتوني:التجليد
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)الهفطؤ(

/12123:الرقم

:منطقالفن

المنطق.فيرسالة:العنوان

البصركنسبةمدركاتهاإلىالبصيرةنسبةأناعلم:البسملةبعد:المخطوطةبداية

صورةوشاهدتالمرآةفينظرتإذاوأنت)كَذا(متسوساتهاإلى

الصورةتلكإلىمتوجهاي!ونأنالأولى:حالتانهناكفلكفيها

قصداً........إياهامشاهدا

!انولوأصلابغيرهيرتبطلمبينهماالنسبةوأوقعتزيدأبوقام..:المخطوطةنهاية

تسمعثمةومن)...(يقعولمبزيديرتبطلمذلكأيضاأبوهقاممعنى

النسبةإيقاععنلتجريدهبكلاموليسجملةأبوهقام:يقولونالنحاة

لقرينة.طرفيهابين

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سما*ه6.23:المقاس21الأسطر:عددابهاب=ه53:الأوراقعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

حديث.كرتوني!أالتجليد
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)الهفطؤ(

:417الرقم

:منطقالفن

المنطق.فيرسالة:العنوان

.(النسخةطرةفيجاء)كَذاالحسينيالحسنيالحسنائو:المؤلف

أبو..فيقولوبعد...عظمتهتصورنحونظرناوجهمنيانحمدك:المخطوطةبداية

المنطقعلممنبالمراموافيةرسالةهذهالحسينيالحسنيالحسن

آسألوالفهللعالمينوتذكرةللمتعلمينتبصرةجعلتهاالكلاممقدمة

الطالبين.بهاينفعأن

ذلكفيالنفععدمبلالجدوىلقلةالعلوم..الثمانيةالرؤسوذكر:المخطوطةنهاية

مطالعتهافينفسكواجهدبقرائتهاالطالبأيهافعليكالمعلوم

..السبيلسواءلىإوالهدايةالجزيلالنفعفيهافإنومراجعتها

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

المرعشيشي.يوسفبناللّهعبد:الناتا!

سمأأ*71:المقاس31:الأسطرعدد53:لأوراقاعدد

حدي!.-مشرقي:الورقنوع

أسود.:الحبرلون
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)المفطؤ(

الرالَم:121/21

:منطقالفن

القياسيةالرشالة:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

اهـا".133"تالتوقادىاللّهعبدبنموسى،البهلوانّ

يطوىآومقدمتيهيذكَركَلاًأنّإماالقياسأناعلم:البسملةبعد

يخلوفلاالثانيكانّوءانّظاهرفالأمرالأولكانّفإنّمقدمتيهأحد

لا...آوالمطلوبطرفيلأحدمشتملةالمذكورةالمقدمةتكونأنّإما

...المطلوبأنتجلواستثنائيأنهفظاهرالثانيكانفإنّ

الثالثوقوعنعثرلملكنالج(مساوٍبعضيكونب()جوكل...

والشروص!قليلاًالكلامفيالرابعوقوععثرناوإنّالكلامفي

المقامهذاتأملالمتعارفغيرفيجاريةالمتعارففيالواقعةوالضروب

.الاقداممزالقمنفإنه

اسم*ه6.33:المقاس03الأسطر:عددأا05=941:الأوراقعدد

اوروبي.:الورقنوع

الحبر:اشود.

حديث.كرتوني:التجليد

علىحاشيةأنهاوالظاهرالنحوفنفيمنقولةقطعةبالرسالةالحقت:ملاحظات

عنوانه.إلىأتوصلىلممق

.2/482العارفينهدية-3/349المؤلفينمعجم:المصادر
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)الهنطؤ(

468:الوقم

:منطقالفن

المنطق.فيالميزانمختصرالزبدة:العنوان

وبعد...بالحدوثيوصفأنمنتقدسالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

...جامصئطغاجيبنخانفتحبالزينالمعروفمحمد...سألنيفقد

المصنفقال...الميزانفيللشيمةالشر!مجرىيجرىماا!تبأن

......تعالىللّهحامدااللّهرحمه

ناالعلمذلكفيعليهايبرهنآي...كانتإيجابيةموضوعاتهالىا:المخطوطةنهاية

بالصوالا.أعلمواللّهنسبيةكانت

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا890:النسختاريخ

سمأ3*12:لمقاسا71:لأسطراعدد63:قورالأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

اسود.:الحبرلون

وأرضة.رطوبةالآهات

حديث.:التجليد

هـ1381سنةنقولوأولهنديممحمدبنخالدباسمتملكأولهافي:ملاحظات

سطورهاوبينهامشهاوعلىمخملفةوالخطوطالختمفيكما

.الكلماتلبعضطمسوبهاتعليقات

)08(



)المفطؤ(

:7501/8الرقم

:منطقالفن

.المناظرةزبدة:العنوان

وليجانّ.بنواعظابنمحمد،المرعشى:المؤلف

...فيقولوبعد...بالاسانيدالمعللينأفحمالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

المناظرين.زبدةهذه...وليجانبنواعظبنمحمد

مناللّهمنعالمنعوهوالتعريفصاحبفوظيفةالمعرفمناخص:المخطوطةنهاية

اخرالنبيبحرمةوالخذلانالظلالةمنوحفظناالأحزانموجبات

الزمانّ.

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سليمانّ.بنمحمد:الناسخاسم

هـ.ا186:النسختاريخ

سما154*5.03:المقاس71:الأسطرعدد-231124قمن:الأوراقعدد

قديم.أوربي:الورقنوع

أسود.:لحبرا

رطوبة.:تفالآا

قديم.:اتجليد

.إطاراتداظاالنصوضع:ملاحظات

.1/613المكنونإيضاح:المصادر

)81(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

)المنطؤ(

7301/5

المرونق.السلم

.هـ!"839ا"تمحمدبنمحمدبنالرحمنعبد،الاخضرى

الحجالأربابالفكرنتايجأخرجاقدالذيللّهالحمدالبسملةبعد

الجهلسحابمنحجابكلالعقلسماءمنعنهموحط

النجاةسبلالسالكينالثقاتوصحبهواله

الدجاالمنيرفيالبدروطلعأبراجاًالنهارشمسقطعتما

301-801من

مشرقي.

حمر.وأأسود

سمأ514*5.13:لمقاسا71:الأسطرعدد

رطوبة.وأرضة

)مملوكَي(.قديم

.تعليقاتهامشهعلى

6/546العارفينهدية3/899-الظنونكشف

.3331/الاعلام-2/911المؤلفينمعجم

)82(



)المنطؤ(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

435/3

الدينشمسالفاضلآدابشرح

"هـا509تا"الشروانىحسينبنمسعود،الشروانى

وآلهمحمدنبيهعلىوالصلوةالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

عليهمنَمَنَّعليناالمنة...السمرقندي...قالفقدوبعد...أجمعين

العقل.نعمةهوالذيالنعمأفضلالواهب

متناوللأنهالنساءحليفيواجبةالزكوةأنوآخرهالأخرناقص

.زكوةالحلىفيوسلمعليهاللّهصلىالنبيقولوهوالنص

:دي

تعليق.

اسم*ه5.2،:المقاس18الأسطر:عدد-6274من

مشرقي.

أسود.

ورطوبة.أرضة

تجليد.بدون

.تعليقاتهامشهعلى

.3/847المؤلفينمعجم-1/93الظنونكشف

()83



)المفطؤ(

629/1:الرقم

:منط!الفن

الدينشمسالفاضلآدابشرح:العنوان

"هـا509تا"الشروانىحسينبنمسعود،الشروانى:المؤلف

...السمرقندي..قالفقدوبعد...العالمينربللّهالـمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

لى.تعااللههوالواهبوذلكالعقلنعمةهوالذيالنعمأفضلالواهب

فيالأولالشقمرفيكماالمطلوبيحصلوبهالنقيضارتفاعيلزم:المخطوطةنهاية

.ال!تابتمتالمذكَورالترديد

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

اسم*035.4:المقاس51الأسطر:عدد-92اقمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبر

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

.تعليقاتهامشهعلى،نقولأولهوفياللغوىحلمىتملكأولهفي:ملاحظات

.3/847المؤلفينمعجم-1/93الظنون!شف:المصادر

)84(



){لمفطؤ(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

904

منطق

المنطق.فيايساغوجيشرح

يوسفبنمحمد،البسنوي

العقليةالعلومتحصيل)كَذا(يسرناالذيللّهالحمد:البسملةبعد

المذنبالعبدفيقولوبعد...البشريةطاقةبحسبالاتقانوجهعلىوالنقلية

....يوسفبنمحمدالبسنويجلبي...

تباركقالكمابهيثبتإنما...العقايديحصللانّالأربعةالأدلةمن...

صادقين.كنتمإنّبرهانكمهاتواقلوتعالى

:دي

فارسي.

27

أوربي.

اسم0*51.5:المقاس51الأسطر:عدد

أسود.

الجامعفي-مصرفيا915سنةالكتابتأليفمنالمؤلفانتهى

الاظهر.

)85(



)!لمفطؤ(

424/2:الرقم

:منطقالفن

المنطق.فيايساغوجىشرح:العنوان

:مجهولا.المؤلف

منصادرإماقاللفظنقول.العلامةالإمامالشيخقال:البسملةبعد:المخطوطةبداية

....،،العيرفظاهرمنصادراًكانفإنغيرهمنأوالنص

استحاءبمعنىالواووسكونالجيمبضموهوأعدلرجلقبيلمن....:المخطوطةنهاية

.)كذا(

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

أسم*ه22:المقاس51الأسطر:مددأ-33ب28:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

حديث.:التجليد

)86(



)المفطؤ(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بدايهَ

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

435/1

منطق

والكلامالمنطقتهذيبشرح

هـا".189تا"الصديقىأسعدبنمحمد،الدوانى

...المنعامالمفضلبذكرتوشيحهوالكلامالمنطقتهذيبالبسملةبعد

صناعةطالبىعليلتروي...رايعةوعلالةنافعةعجالةفهذهوبعد

للّهالحمدقوله..التهذيببمنطقالكمالمعارجإلىورقاه...الميزانّ

التعظيم.مهمةعلىبالجميلالوصف

فيمنهمااثنينكلبينالنسبةووضعتمضرسشكلفيالبسائط

.المبتدىعلىللضبطتسهيلاًكَليهمامنالخارجينالخطينملتقى

دي:

تعليق.

اسم*ه5.2،:المقاس51الأسطر:عدد37-قاقمن

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.وأرضة

تجليد.بدون

مفككة.وأوراقهتعليقاتهامشهعلى

8/016الذهبشذرات-1/515،516الظنونكَشف

.6/32الاعلام-3/126المؤلفينمعجم
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الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجلتِد:

:تملاحظا

:درلمصاا

)الهفطؤ(

4401

والكلامالمنطقتهذيبشرح

هـا".189تا"الصديقىأسعدبنمحمد،الدوانى

...المنعامالمفضلبذ!رتوشيحهوالكلامالمنطقتهذيبالبسْملةبعد

التهذيب.بمنطق...نافعةعجالةفهذهوبعد

وآخرهالآخرناقص

القاعدةفيتغيراإلايفيدلابمايحكمالأمرنفسبحسبالثبوتالمطلقة

المحمولثبوتالمشرطةفيأخذمنوكذاالقضايانسبفيالممهدة

.يعادلاأنهعلىبالفعلبالإمكانّ

دي:

تعليق.

اسما2*ه02:المقاس51:الأسطرعدد43

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

يث.حك

إسماعيلباسمتملك،الحلبىاللّهعبدبنأحمدباسمتملكأولهفي

وعلىنقولأولهوفيشاكرمحمدباسمتملكالعثمانيأحمدبن

الآخر.ناقص،كثيرةتعليقاتهامشه

8/016الذهبشذرات-1516/الظنونكشف

.6/32الاعلام-3/126المؤلفينمعجم

)88(



)المفطؤ(

8701/1:الرقم

:منطقالفن

والكلامالمنطقتهذيبشرج:العنوان

ا".ص189تا"الصديقىأسعدبنمحمد،الدوانى:المؤلف

...المنعامالمفضلبذكَرتوشيحهوالكلامالمنطقتهذيبالبسملةبعد:المخطوطةبداية

رشاقةفيالعلمهوالذيالتهذيببمنطق...نافعةعجالةفهذهوبعد

الترتيب.

وآخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

من!لاأنفيظهرالكلياتتخميسعقيبالتعريفأوردحيث

يآالمقولقولهايجازاالناقصرسمهقصدلأنهأومنهفردالخمس

....شاملوهوالمحمول

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سما5.6ك!23:لمقاسا31:لأسطراعددا-02:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأاشود:لحبرا

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

الاَخر.وناقصكثيؤتعليقاتالسطوروبينهامشهعلى:ملاحظات

هـ816/الذهاشذرات-1516/الظنونكشف:المصادر

.6/32الاعلام-3/126المؤلفينمعجم

)98(



)الهفطؤ(

4901/2:الرقم

:منطقالفن

والكلامالمنطقتهذيبشرض!:العنوان

.هـا"189ا"الصديقيأسعدبنمحمد،الدوانى:المؤلف

...المنعامالمفضلبذكرتوشيحهوالكلامالمنطقتهذيبالبسملةبعد:المخطوطةبداية

رشاقةفيالعلمهوالذيالتهذيببمنطق..نافعةعجالةفهذهبعدأما

الترتيب.

افرادهالمختصرالغيركاتسمىالمكانمعفقطالواحدوجدأوقوله:المخطوطةنهاية

.المشاهدةالشمسهذهفي

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سمأ615*35:المقاسمختلفة:الأسطرعدد1-2قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقتوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة.وارضة:الآفات

قديم.:التجليد

فرغوقدللتفتازاتىالمنطقتهذيبكتابهامشعلىرسالةوهي:ملاحظات

اهـ.810سنةنسخهامنالناسخ

.8016/الذهبشذرات-1/516الظنونّكشف:المصادر

.6/32الاعلام-3/126المؤلفينمعجم

)09(



)الهفطؤ(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبياناتَ

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإَفات

التجليد:

:تملاحظا

:لمصادرا

1176/1

للتفتازانى.والكلامالمنطقتهذيبشرح

اهـ".51ْتا"اللّهعبدبنالحسينبناللّهعبد،اليزدى

بخيراتباعاًالبسملةبعداللّهبحمدافتتحللّهالحمدقولهالبسملةبعد

فإنوالسلامالصلواةوالهعليهخيرالأنامبحديثواقتداءالكلام

والتحميد.التسميةمنكَلفيمروىالابتداءحديثقلت

المقصودبلظاهربالمقصدأ.شبهوكونهالعملإلىإشارةهذاوقيل

الأمرين.فيالراسخينمنواياكَماللّهجعلالعملالعلممعنى

ي:

نسخ.

اسم4كر23:المقاس21الأسطر:عدد29-قاقامن

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.وأرضة

.تعليقاتهامشهعلى،التركيةباللغةنقولأولهفي

.13/161.الذريعة-1516/الظنونّكشف

.408/الاعلام-2/923المؤلفينمعجم

)19(



)المفطق(

:7501/4الرقم

:منطقالفن

البحث.ادابفيالحسينةشرج:العنوان

اهـا".152ا"تعثمانبنعمربنمحمد،الدارندى:المؤلف

البسملة:بعد:المخطوطةبداية

فيهناقلوأنتكلاممنكصدرإذاأيفيهناقلاًكلاماقلتمإذا

كانسواءكَانوجهبأيللمطلبالمناسبالتصحيحعنمجردة

مركباً.أومفرداًالمنقول

لغلبةمؤديافيكونالمعللمنأوالسائلمنكَانسوأالمناظرةعند:المخطوطةنهاية

بقولهالثلثةهذهإلدالمصنفوإشاروالافحامالالزاموجوهأشنعوهذا

فتعلم.ضعيفالخصموعدمجملولفظغريبةوألفاظفقال

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سليمانّ.بنمتمد:الناسخاسم

اهـ.186:النسختاريخ

اسم،4*ه503.:المقاس17الأسطر:عدد11-0114فكا:الأوراقعدد

قديم.اوربي:الورقنوع

اسود.:الحبر

رطوبة.:الافات

قديم.:التجليد

.إطاراتداظاالنصوضع:ملاحظات

.2/324العارفينهدية-1/604المكنونايضاح:المصادر

.2/563المؤلفينمعجم

)29(



){لهفطؤ(

1575/6:الرقم

:منطقالفن

البحثادابفيرسالةشرج:العنوان

.:مجهولالمؤلف

الرسالةهذهكَانفلماوبعد...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

النسبأناعلم...العلمفيالبضاعةقلةمعشرحتهاغيرمشروحة

مطلق.والخصوصوالعمومالتساويأربعةالمعاني

الإنسانكقولنامحمولاوالاَخرموضوعاًالشيئينأحديجعلأنفهو:المخطوطةنهاية

جزئياً.متصادقينيكوناأنيكادزماننافيكانوءانبجمادليس

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

.سليمانبنمحمد:الناسخاسم

ص1861:النسختاريخ

أسم،حا*ه502.:المقاس17الأسطر:عدد1-15117ف!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

أسود.:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

قديم.:التَجليد

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالنصوضع:ملاحظات

39()



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر":

التجليد:

:درلمصاا

)!لمنطؤ(

121/2

للبهلوانيالقياسيةالرسالةشرح

اهـا".146ا"تحبيببنمصطفىبنمحمد،افندىدده

...فيقولوبعد...الفصيحبالمنطقفضلنامنيانحمدك:البسملةبعد

..القياسيةالرسالة!انتلما...روميالأرضمصطفيبنمحمد

نآالطلبةبعضسألني...الأقيسةولطائفكَثيرةفوائدعلىمشتملة

المكنونةغوامضهايزيلشرحلهاوليسالدقيقةمنفيهامالهمأقيد

شرحاً.لهاكتبت

منشيءولاالكافرإلىبالنسبةشريفمؤمنكلكَقولك...

لاوغيرذللىجزئيةولاكليةينتجلافإنه)كذا(بكافرالحافر

المحجوبعلىخفيوإنالثاقببالتأملالمتأملالمتتبععلىيّخفى

)!ذا(.....أحيانا!لامهمفيوقعوانيعتبروالشروطلمولذاالبليد

ي:

تعليق.

سمأ5*6.33:سات12:الأ!عددب-63ب55

أوروبي.

حمر.وأأسود

حديث.كَرتوني

.ا.7ْ/الاعلام-3/717المؤلفينمعجم

.2321/العارفينهدية

)49(



{لمنطؤ(

:7501/7الرقم

:منطقالفن

للواعظ.الاَدابفيالمناظرةزبدةشرح:العنوان

اللّهعبدبنمحمود:المؤلف

فيقولوبعد...والنهارالليلفيالوظائفقدرللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بينمشهورةالآدابفيرسالةرأيتلما...اللهعبدبنمحمود...

...الفحولكَلاممنأخذافسرتهاوالأخوانالعقلاء

عنااللّهمنعلقصرهوجهلالكنالدخلههناالمنعمنفالمرادويحرر:المخطوطةنهاية

الأزمنة.بعضفيعليناالخصمغلبةمنالأحزانموجبات

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سليمانبنمحمد:الناسخاسم

اهـ186:النسختارنخ

اسم02*55.4.:المقاس17الأسطر:عدد1-18123قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

أسود.:لحبرا

رطوبة.:الآفات

قديم:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل:ملاحظات

)59(



)المفطؤ(

1135:الرقم

:منطقالفن

للبهارلمحا.العلومسلمشر!:العنوان

اهـ!".225تا"ال!ثنديماالمولوىمبينمتمد:المؤلف

التسبيحبمعنىاسمآنّالظاهر...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

عنالتبرةوهوالتنزيهوالتسبيحسبحتوهومضمريفعلومنصوب

.....السوء

الإفادةبعدموذلكلفظياًتعريفإلابهالتعريفيصحفلاالمصنفقال:المخطوطةنهاية

الكشافوهوإجماليمنهالحكمفقطالاختصاروجودإلا

.واحدةوفقالأمرينبينالاتحاد

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

أسم،5ك!ه23:المقاس16الأسطر:عدد88:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

أسود.:الحبر

ورطوبة.ارضةالآ!ات

قديم.:التجليد

.التعليقاتبعضهامشهوعلىإطاراتداخلالنصوضع:ملاحظات

.7/18الاعلام-3/561المؤلفينمعجم:المصادر

)69(



)الهفطؤ(

33/4صا:الرقم

:منطقالفن

المنطق.فيالمرونقالسلمشرض!:العنوان

.هـا"839ا"تمحمدبنمحمدبنالرحمنعبد،الأخضرى:المؤلف

فيهاتتجلاسمواتالعلماءقلوبجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

المرونقبالسلمالمسماةالأرجوزةوضعتفلمابعدو...المعارفشموس

اخرجاقدالذيللّهالحمد...شرحاًعليهاأضعأنعلى..المنطقعلى

..المحقققال..

القمروأماعرضلهاالتيالمايلةالأوقاتفيوضعتهالقدستباعلا:المخطوطةنهاية

وثلاثة.ليلتينبرجكلفيفيقيم

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

اسم*5316.:المقاس21الأسطر:عدد-3457قمن:الأوراقعدد

قديماوربي:الورقنْوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.:الاَفات

حديث.:التجليد

المائية.العلاماتأوراقهفيوتظهرتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

.6/546العارفينهدية-2/899الظنونكشف:"المصادر

.3331/الاعلام-2/911المؤلفينمعجم

79()



)المنطؤ(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

73016/

المنطق.فيالمرونقالسلمشرح

.هـ"839ا"تمحمدبنمحمدبنالرحمنعبد،الأخضرى

بهاتتجلسمواتالعلماءقلوبجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

بالسلمالمسماةالأرجوزةوضعتفلمابعدأما...المعارفشموس

عليهاضعأأنعلى...الأخوانبعضراودنى...المنطقعلىالمرونق

ذلك.إلىفأجبته...شرحاً

ليلتينبرجكَلفيفيقيمالقمروأماعرضلهاالتيالمائلةالأوقاتفي

الأكوانمكونفسبحانشهرفيالفلكويقطعوثلثا

الماالوصفبيانات

لخط:انو!

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

دي:

نسخ.

لأسطر:اعدد801-121من

مشرقي.

و%حمر.أسود

رطوبة.وأرضة

)مملوكي(قديم

تعليقالا.هامشهعلى

:المقاس25

.6/546العارفينهدية-2/899الظنونكَشف:ا!ادر

.3331/الاعلام-3/911المؤلفينمعجم

89()

اسم5،21*5،4



){لهفطؤ(

4601/1:الرقم

:منطقالفن

لشمسية.اشر!:نلعنواا

هـا".397تا"اللّهعبدبنعمربنمسعود،التفتازانىالسعد:المؤلف

سألنىفقدوبعد...الهدايةبنوربصرناالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

النظرفيقداح...الشمسيةالرسالةلهمأشرحأن..خلانىمنفرقة

.الرازىالدين..قطب..الفاضلشرح

الصناعةفيبهيعتدفلاالعموموجهعلىوأمابالعدديةالإعدادوفي:المخطوطةنهاول

هذاوليكفبهذاوليكتفبالاتفاقالمطلوبةالاَثارمنيجعلولا

.الموضوعمباحثمنالقدر

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سم03*5.32:المقاس21الأسطر:عدد-77اقمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.وارضةالآفات

قديم.:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىالكلماتلبعضوطمستقطيعبه:ملاحظات

.6/931الذهبشذرات-2/6301الظنونّكشف:ا!در

.7/931الاعلام-3/984المؤلفينمعجم

)99(



)الهفطؤ(

:035الرقم

:منطقالفن

المنطق.فيالسنوسىمختصرشرج:العنوان

هـا".598تا"عمربنيوسفبنمحمد،السنوسى:المؤلف

السنوسى...الحسنىيوسفبنمحمداللّهعبدأبو...قالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

شرحبهقصدتتقييدفهذاوبعد...الوهابالملكللّهالحمد

..المنطقعلمفيمختصرى

الصدفعلىاجتماعهمالجوازمذهماشئعيناستتتاءينتجولا:المخطوطةنهاية

الحقيقة.نتايجالأخيرتانالنتيجتانّإذاالخلوفلمانعة

:الماديالوصفبيانات

معتاد.:لخطانوع

:الأوراقعدد

قديم.أوربي:الورقنوع

اسم*ه5.3،:المقاس25لأسطر:اعدد

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة.:الإفات

حديث.:التجليد

التصوففيفايدةأولهوفيبقعوبهامفككةأوراقهبعض:ملاحظات

آخرتملكاهـ،015سنةالاسطوانيحسنمحمدباسموتملكات

.تعليقاتهامشهوعلىالداضستتانيالرحيمعبدباسم

3/786.المؤلفينمعجم-2/216العارفينهدية:المصادر

.7/541الاعلام

)001(



)الهفطؤ(

3201:الرقم

:منطقالفن

الأنوارمطالعشر!:العنوان

:مجهولالمؤلف

بطريق...الاسنادبطريقالفهمإضافةكانلووأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

مفهوماً.المعنىكونّمعناهفإنالتعلق

وإنما..الأوسطالحديكونأنالأقسامثالث...الثالثالقسمقوله:المخطوطةنهاية

.....أحدكانلوكذلكيكون

:الماديالوصفبياثات

تعليق.:الخطنوع

سما0*81:لمقاسا12:الأسطرعدد223:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقتْوع

حمر.وأأسود:لحبرا

ورطوبة.أرضةالآفات

حديث.:التجليد

.الكلماتلبعضطمسوبهمفككةأوراقهوالآخرالأولناقص:ملاحظات

)101(



الرقم:
ا!ن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)المفطؤ(

2801

منطق

للايجى.الكلامعلمفيالمواقفشرح

ا!صا".6ا"تعلىبنمحمدبنعلى،الجرجاني

علممقاصدإلىالإشارةكتابهخطبةضمن...وأولهالأولناك!ص

للّهالحمدقالثمتيمناأولاًفسجلالاستهلاللبراعةرعايةالكلام

شأنه.العلي

مبتدعفالقائلعداهماوأماخلافففيهقطعياًكانوإنّبمخالفته

قالهذافنناعنخارجهوخلافمقالتهمفيوللفقهاءغيركَافر

المواقف.كتابمنالكلاماخرهذاوليكنالمصنف

نسخ.

باشا.حاجى

هـ.881

سما5.7*5.26:لمقاسا52:لأسطراعدد311

مشرقي.

حمر.وأأسود

مقابلة.-ءةقرا

رطوبة.

.)مملوكَى(قديم

نسخةهـوهي882سنةبتاريخقراءاتبهللموضوعاتفهرسأولهفي

هامشهعلى،بسمرقند7.!صسنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولة

.كثيرةتعليقات

.1/728العارفينهدية-2/1918الظنونكشف

.5/7الاعلام-2/515المؤلفينمعجم

)182(



)الهفطؤ(

424/1:الرقم

:منطقالفن

الموجهاتنظمشرج:العنوان

اهـا".135ت"العابدينز-تنبنعلىبنمنصور،المنوفي:المؤلف

ماوأولىالمطالبتحصيللىإالامالبهتوجهتماخيرإن:البسملةبعد:المخطوطةبداية

منجماعةمعطالعتكنتفقدبعدأما...الأعمالصدوربهتوجهت

نأ...مخالفتهتسعنىلامنسألني...التهذيبعلىالتذهيبشرحالأخوان

ذلك.أشرحسألني..المذكَورالأخإنثم...الموجهاتمباحاثأنظم

والاتمجهاتمهوهيسبابهأجمعوالافتخاروالفخر،الجاجمطوالحاوين:المخطوطةنهاية

حال.كلعلىللّهوالحمدالكمالبمعنىالتماممنتفضيلاسم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم*325.5:المقاس23الأسطر:عدد-27اقا:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأأسود:لحبرا

وبلل.رطوبة:الآفات

حديث.:التجليد

:تملاحظا

:درلمصاا

التهذيب.علىالتذهيبأصلهلنظمشرحوهوا(

منشعرأبياتأولهفيا090سنةشعبانّفيالشرحهذاالمؤلفأنهى2(

.9171السنكرىسعيدمحْمدباسموتملّكالفارضيةالقصيدة

./174الآثارعجائب-3/169المؤلفينمعجم

)301(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)المنطؤ(

8201/3

.والكلامالمنطقفنعنوالكلامالمنطقصون

هـ".119"تمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطىالجلال

الدينفىابداعااحدثواحتىالناستفروقدالقايلوأولهالأولناقص

الذيوفيأكثرهماللّهبديناستحقحتىالرسلبهاتبعثلمبالراى

!ؤالقولزمفيجاءماباباخرموضعفيوقالشغلدينهمنحملوا

اللّه.دين

المتكلملجهليكونّإنماأخرىفيصناعةإدخالأنّيرونوكانوا

عندآخرىإلىصناعةمنبالانتقالوالاستراحةالمغالطةلقصدأو

عليه.الكلامطرقضيق

ي:

نسخ.

السيوطي.الرحمنعبد

هـ.886

اسم*928:المقاس35الأسطر:عدد-4194قمن

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

(.)مملوكيقديم

مفككة.الأوراقوبعضتعليقاتهامشهوعلىالأولناقص

.851/الذهبشذرات-2/8401الظنونكشف

.3103/الاعلام-2/82المؤلفينمعجم

)401(



)المنطؤ(

334/1:الرقم

:منطقالفن

الأثيرية.الرسالةعلىالفناريةالفوائد:العنوان

.هـا"834"تمحمدبنحمزةبنمحمدالفنارلمحا،:المؤلف

أما...الأفاضلعوارفمنحمنليلخصتماعلىاللهملكحمداًالبسملةبعد:المخطوطةبداية

نأومساصباحكلفيليأ!اقتراحعنوعسىبلعلالتعللينفعنيلمفلمابعد

شرعتالميزانفيالأثيريةالرسالةلفوايدالأخوانّبمطالعةلائقةفوايدأكتب

فتِه.

لكونهالبرهانهوإنماالقياساتهذهمنوالتعويلاللاعتمادعليهإنماعلموأ:المخطوطةنهاية

اليقينية.المقدماتعنموكبا

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:الخطنوع

هـ.ا913:النسختاريخ

سما*126،ه:المقاس12:الأسطرعدد-36اق!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآَا

حديث.:التجليد

:تملاحظا

:درلمصاا

شعروأبياتالصباغاللّهعبدباسمتملكأولهوفيتعليقاتهامشهعلى

ونقول!.

.1/703الظنونكشف-7/902الذهبشذرات

.6011/الاعلام-3/936المؤلفينمعجم

)501(



الرقم:

الفن:

:نالعنو

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:ثوع

الخبر:لون

،:الآفات

اليَجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)الهفطؤ(

7501/9

منطق

الأثيرية.الرسالةعلىالفناريّةالفوائد

.هـا"834ا"تمحمدبنحمزةبنمحمد،الفنارى

أما...الأفاضلعوارفمنحمنليلخصتماعلىاللهملكحمداالبسملةبعد

الميزانفيالأثيريةالرسالةلفرائدالأخوانبمطالعةلايقةفوائداكتبأن...بعد

الملكاللّهبعونمغرُبهأذانهمعوختمتالأيامأقصرمنيومغدوةفيشرعت

.العلام

هوعليهالمعتمدأيوالعمدةوالمشاغبةالسفسطةالقسمينفيمنحصرةفالمغالطة

به.إلاليسالباطلةالعقدوتزيلالحقةالعقايدتحصيلغيرلأنلاالبرهان

ي:

نسخ.

.سليمانبنمحمد

اهـ185

سما154*5.02:سات71:الأ!عدد41-4212قمن

مشرقي.

حمر.وأسودأ

ورطوبة.أرضة

قديم

.تعليقاتهامشهوعلّىإطاراتداخلالنصوضع

.2ْ9/7الذهبشذرات-1/257الظنونكشف

.6011/الاعلام-3/926المؤلفينمعجم

)601(



)الهفطؤ(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

3501

منطق

الحكمة.فيالقبسيات

اهـا".410ا"تباقرمحمدبنمحمد،الداماد

بعدآما....المصمودالصمدالأحدالواحدلفهالحمدالبسملةبعد

يقول...الحسينىدامادباقر...محمدبنمحمد...المخلوقينفاحوج

ملتمساًسألنيالأصحابمنبالرد)....(أنّيسعفنيلممنبعضإن

.الجدلفنكتابوهو...بالذكرلهافردأنمقترحاً

للّهالحمدلونعررىكَرىجسمالفلكالفلكياتفيالثالثالفن

وآلهاللّهصلىمحفدحبيبهعلىوالسلاموالصلوةايمانهعلى

جمعين.أصحابهوأ

دي:

تعليق.

سما.57*28:لمقاسا12:لأسطراعدد182

مشرقي.

أسود.

رطوبة.وأرضة

حديث.

.تعليقاتهامشهعلى،نقولأولهفي

.3063/المؤلفينمعجم-2022/المكنونإيضاح

./648الاعلام

)157(



الرقم:
الفن:

:نالعنو

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ا!بر:

الأمورالفنية:

:الإفات

ا!جليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ألهفطؤ(

1401

منطق

الأنوارمطالعشرحالأسرارلوامع

هـ!".766ت"الرازىمحمدبنمحمد،التحتانىالقطب

علىالعلومفإنوبعدالعوارف....ذوإرففياضللّهالحمدالبسملةبعد

منالمنطقوعلم...المطالبوأرفعشجونها...وتكثرفنونهاتشعب

يهتمونالأصحابرأيتلما..منهاالمطالعكتابواخترت...بينها

لوامعوسميتهالهشرحفيفأخذت...أشرحهأنوشتألوننيبدرسه

.الأنوارمطالعشرحفيالأسرار

يكونلاالحكمةيهجربأنجديرفهوالفكرفيالغلطلهعرضثم

له.خلقلماميسرُوكلالأشياءحقايقلدركمستعد

ي:

)غيرمنقوط(.تعليق

أديب.بنأويس

وو31

سما5.4*12:لمقاسا23:لأسطراعدد591

مشرقي.

حمر.وأأسود

جدولة.

رطوبة.وأرضة

قديم.

متمدالصدرابنحفيدباسمتملكأولهوفيوفهرسنقولأولهفي

.صادق

.6/702الذهبشذرات-2/1716الظنونكشف

.7/38الاعلام-3/642المؤلفينمعجم

)801(



)الهفطؤ(

9201:الرقم

:منطقالفن

.2ب(الطبيعيات)قسمالإشاراتلباب:العنوان

هـا".606ا"تالحسنعمربنمحمد،الرازىالفخر:المؤلف

حقهموفينالشرحشرحمنالمنطققسمعلىأتينالقدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

في)...(أنّالآنبنافجرىالتقريرسمطفيلاَليهمنظمينالتجرينمن

.الطبيعياتشرح

نأيستحيلالجزئياتلىإ..().فإنغيرمعقولبالتفريقالتركيب:المخطوطةنهاية

.بالصوابأعلموالفهأجزاء).....(جزئياتهيكنوءالالممركَبايكونّ

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

اسم5.26*7:المقاس91الأسطر:عدد173:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اشود:الحبر

ورطوبة.ارضةالآفات

قديم.:التجليد

.تعليقاتهامشهعلى،مفككةأوراقه:ملاحظات

.521/الذهاشذرات-1/49الظنون!شف:المصادر

.6/313الاعلام/558-2المؤلفينمعجم

)901(



)المفطؤ(

2301:الرقم

:منطقالفن

الثاني()القسمالأنوارمطالعشرجالأسرارلوامع:العنوان

هـا"766ا"تالرازلمحامحمدبنمحمد،التحتانىالقطب:المؤلف

التصديقاتاكَتسابفيالثانيالقسمقالقولهمنويبدأأولهناقص:المخطوطةبداية

التصديقية.المجهولاتأيأقول

يكونلاالحكمةيهجربأنّجديرفهوالفكرفيالغلطلهعرضثم:المخطوطةنهاية

له.خلقبماميسروكلالأشياءحقايقلدركمستعداً

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

هـ.823:النسختاريخ

سما8*27:لمقاسا23:الأسطرعدد801:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأ،سودأ:لحبرا

حديث.:التجليد

تبريز،هـبمدينة738سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوصي:"ملاحظات

.تعليقاتهامشهعلى

.6/702الذهبشذرات-2/1716الظنونكشف:ا!در

.7/38الاعلام-3/642المؤلفينمعجم

)011(



نان!يالدا





){ل!لمالما!(

649/3:الرقم

.تناديا:لفنا

!ماضدناتقدمتالتيالآخرالدعاوىعلىقدمهاالتيالأجوبة:نلعنو

إيرادها.سيأتي

اهـا".243ا"تبطرسبنانطوانبنجرمانوس،حوانوسجرما:المؤلفاسم

منأيضاعشرالثامناليوموفيعشرالثانياليومفيإنهالاقدسالابايها:المخطوطةبداية

المحترميّجنىبيدالسيدمنوصلنىالشهرهذا

مستعدوانىالعتقالشكاياتعلىسابقاجاوبتكَماضدىتقدمتالتي:المخطوطةَنهاية

.سيتقدملماعنبالحقلاجاوبأيضا

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

حواجرمانوس:الناسخاسم

ام681:النسختاريخ

لأسطر:اعدد-567قأمن:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبر

حديث.:التجليد

.1/483المؤلفينمعجم:المصادر

)113(

النسخ:مكان

:المقاس71

العظمىرومية

اسم*5،237



(تناياالر)

649/2:الرقم

.تناياد:لفنا

السؤالبطريقحلبمطرانحواجرمانوسقدمهاالتيالرسالة:لعنوان

القسطنطنية.مدينةاكليروسمنعنهاالجوابطالباالضوى

أهـ"ا.243ا"تبطرسبنانطوانبنجرمانوس،حواجرمانوس:المؤلفاسم

سيادةلىإيعرضالمارونىحلبمطرانحواجرمانوسالمحس!صلةبعد:المخطوطةبداية

مجمعمدرسةسليلىاكرامهمالجزيلوالاباشريفهمالكلىالاساقفة

.المقدسالاعيانانتشار

لكىومستعدحاضربانيأوعداللّهبنعمةأيضاأنافهكذالىيقدمهالا:المخطوطةنهاية

.بالصدقشءكلعناجاوب

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

حواجومانوس:الناسخاسم

.ام581:النسختاريخ

-3653قمن:الأوراقعدد

النسخ:مكان

71:لأسطراعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

حديث.:التجليد

.1/483المؤلفينمعجم:المصادر

)114(

الكبرىرومية

سما7*5.33:لمقاسا



هـ(ناياالر)

649/1:الرقم

.تناياد:لفنا

يوحناالسيدإلىبحلبالموارنةمطرانحواجرمانوسمارىرسالة:العنوان

.بلبنانالحلو

اهـا"243تا"بطرسبنانطوانبنجرمانوس،حواجرمانوس:المؤلفاسم

إلىوالشوقالمقدسةملكمأناتقبيلبعدالغبطةالكلىالسيدايِها:المخطوطةبداية

قدلناكَتاباتكمعداكوننامنأنهسلامتكماخباراستماع

...مكاتيبعلىاطلعنا

تكريربعدهذاللمغيبآلتقدوالشمسشديدوالانتقامصارموالحساب:المخطوطةنهاية

وثالثاً.ثانياًالمقدسةملكمأناقبلة

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

حواجرمانوس:الناسخاسم

.ام218:النسختاريخ

3-قهاقمن:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

النسخ:مكان

لاا:الأسطرعدد

حمر.وأاسود:لحبرا

حديث.:التجليد

.1/483المؤلفينمعجم:المصادر

)115(

القسطنطنية

سما7*5.23:لمقاسا



ته(ناياالر)

727/2:الرقم

ناتياد:لفنا

الزبور:نلعنواا

طريقوفيالأئمةطريقيسلكلالرجلطوبىالرحيمالرحمناللّهبسم:المخطوطةبداية

يدرسالربناموسفيولكنيجلسلامجالستهموفييقوملاالخطائين

النهار.معالليل

تحبونكماعبادتىأحببتمولووعشيابكرةالملائكةعليكمسملت:المخطوطةنهاية

قلوبكمتميلواولاوالمرسلينوالأنبياءالإبراركرامةكرمتكملاالدنيا

قريب.قريبفزوالهاالدنيابحب

:الملايالوصفبيانات

نسخ.:الخطثوع

سما4*21:المقاس26الأسطر:عدد-368793قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:ا!بر

رطوبة.:تفالآا

)مملوكَي(قديم:التجليد

القرآنسورفيالنورانيةالفرائدللمفرداتوفهرسنقولأولهفي:ملاحظات

العرييةباللغةترجمةاخرهوفيداودلسيدناترجمةآخرهوفيالكريم

تعالىاللّهرضيعمربناللّهعبدترجمهاالسريانيةباللغةلمنظومة

عنه.

)116(



(ثناياال!)

:603الرقم

ناتديا:لفنا

السلامعليهداودسيدناعلىالمنزلةالزيورسور:العنوان

الرحيمالرحمناللّهبسْموالسْلامالصلاةعليهداودزبورمنالأولىالسورة:المخطوطةبداية

لاالخطائينطريقوفيالأئمةطريقيسلكلالرجلطوبىالأحداللّهوهو

.يقوم

تمليؤلا...لذكرىوتفرغعلىّقبلأآدمأينياوالمايةالسبعونالسورة:المخطوطةنهاية

..خيروأبقىوالآخرةقريبفزوالهاالدنيابحبقلّوبكم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الحسينى.الكردىعيسىبنمحمد:الناسخاسم

اهـ127:النسختاريخ

سما5.6*22،ه:سلمقاا71:لأسطراعدد:الأوراقعدد

حديث.:الولد(نوع

حمروأأسود:الحبر

حديث.:التجليد

النسخةهذهوكَتبتالسلاحمعليهداودسيدناوترجمةنسباخرهفي:تملاحظا

تملكأولهوفيزادهمدرسللهعطااستكتبه،عثمانّالحماج...برسم

اهـ.272سنةزادهمدرسللّهعطامحمدباسم

)117(



(تلماياالر)

/63016:الرقم

ناتديا:لفنا

.السلامعليهداودسيدناعلىالمنزلةالزيورسور:العنوان

فيالتيالرحمنسورةمثلوهيداودسيدناعلىالمنزلالزبورسورةهذه:المخطوطةبداية

هذهكانتقالأنهاللّهعبدسيدناعنعباسابنعنوروىالقرآن

.إلسورةهذهقرآنّقالأنهعنهوروىفاعربتهاسريانيةالسْورة

تجدنىفاطلبنىالقرا!منآتاهومابالرسولفامن:المخطوطةنهاية

تجدنى.فاطلبنىبحاهفلذاتاهمنالمنجىالهادىهو

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

المالكى.الواصلىالسويفىاحمد:الناسخاسم

اهـ002:النسختارنخ

91الأسطر:عدد-67916قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

الحبر:اشود.

رطوبة.:تفالآا

)ممدوكى(يمقد:لتجليدا

)118(

سما5.0*61:لمقاسا



(تناياال!)

727/3:الرقم

ناتياد:لفنا

)منظومة(الزيورسورة:العنوان

الجبارأناتجدنىاطلبنىلعبدهيقولعلاهفيتعالىمنتباركالبسملةبعد:المخطوطةبداية

تجدنى.فطلبنىالمنانأناالبراياخلاق

تجدنىفاطلبنىالبعدوبعدماهىوكَلالدهورمغنىأنا:المخطوطةنهاية

تجدنيفاطلبنىالعهدوفيسريعاعندىماالوهابأنا

تجدني.فاطلّبنىتكييفبلاعرشىالمدبرفوقلفردأنا

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ.ا902:النسختاريخ

-893993:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

اسود.:لحبرا

رطوبة.:الآفات

)ممدوكي(يمقد:لتجليدا

:لمقاسا27:لأسطراعدد

)911(

اسم21*4



(تناياالر)

649/4:الرقم

.تناياد:!نا

السابع.بيوسالباباسيدناقدسإلىالمقدمالعرضصورة:العنوان

اهـ"ا243"تبطرسبنانطوانبنجرمانوس،حواجرمانوس:المؤلفاسم

أناالرسوليةبركَتكموالتماساقدامكمقبلةبعدالاقدسالابأيها:المخطوطةبداية

يخفىلاأنهأعرضأولادكماحقرحلبمطرانحواجرمانوس

...قداستكم

بركتكمالتماسبعدالعادلديوانكممنشافيجوابعلىاحظىان:المخطوطةنهاية

.2،3اقدامىوقبلةالرسولية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

رو!:النسخمكانصابرما!س:الناسخاسم

-ام817:النسختارنخ

اسم*5.237:المقاس17الأسطر:عدد7.-68قمن:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأأسود:لحبرا

حديث.:التجليد

.1/483المؤلفينمعجما!ادر:

)012(



(!ناياالر)

046:الرقم

ءتناديا:لفنا

المسيحىالدينفيالصلاواتكتاب:العنوان

منولدالذيلى...أنعبدكناأأسالكالسيدة...وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

.الجوهرةواقبلولادنسعيببغير...لكىاحشايك

الأمين.الداعىفلانّالعالمينالهياهب:المخطوطةنهاية

بالوزرعليهوأمننالظالمينلقمعأيداً

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

165:لأوراقاعدد

حديث.:الورقنوع

سما1*56.1:المقاس71:الأسطرعدد

حمر.وأأسود:الحبر

رطوبة.وارضة:الآفات

قديم.وتجديدالأماميةالجددةمنزوص!:التجليد

المسيحى.الدينفيوصلواتأدعيةآخرهوفيتقطيعوبهالأولناقص:ملاحظات

)121(



(تبفاالر)

116:الرقم

ناتياد:!نا

القديم()العهد!تاب:العنوان

تواأالذيناسرائيلبنىسماءأوهذه(1)-الأولالاصحاح-ا!جسفر:المخطوطةبداية

ولاويوشمعونرأوبينى)2(أتواوبيتهإنسْانّكليعقوبمعمصرإلى

......!لهوذا

وجهاالربعرفهالذيموسىمثلاسرائيلفينبىبعديقمولم1(.00.):المخطوطةنهاية

أرضفيليعملهاالربأرسلهالتيوالعجايبالاَياتجميعفي1(1)لوجه

وكلالشديدةاليدوفي)12(أرضوكَلعبيدهوبجميعبفرعونمصر

اسرائيل.جميعأعينأمامموسىصنعهاالتيالعظيمةالمخاوف

:الماديالوصفبياثات

نسخ.:الخطنوع

352:لأوراقاعدد

وحديث.مشرقي:الورقنوع

الحبر:اشود.

01بدونّ:التجليد

:سالمقا81:لأسطراعدد

)122(



(تلماجماالر)

442:الرقم

.تناديا:ا!ن

المسيحى.التارلخفيكتاب:العنوان

مجهولا.:المؤلفاسم

بقربويافث،وافريقية!نعانأرضفيوحامالنهرينبينسنسام:المخطوطةبداية

بينوكانتاشورمملكةالممالكأقومومنوأوربا)كذا(القزوينبحر

..نينوىعمرواشورسامابننوجابنواشورالنهرين

جزايرسندويجقبلىعلىميلألفنحوفموجودةالشركةجزايروأما...:المخطوطةنهاية

منمبشرينإليهافراحسندويججزايرمثلوهيأوتاهيتأكبرها

...أهلهامنكثيرونوتنورانكلترا

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم*ه91:المقاس18الأسطر:عدد69:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

الحبر:اشود.

رضة.ا:تفالآا

حديث.:التجليد

لبنانيشاميمشرقيكاتبهاأنّالنسخةقراءةخلالمنيظهروالذي:ملاحظات

أولادلدنمنالبشريةانتشارمبدأعلىكلامهقسموقد)نصراني(

شرقاًالممتدةالنصرانيةبالدويلاتوانتهاءاستَيطانهموأماكننوح

وغرباً.

123()



(تفالهاالر)

:456الرقم

.تناديا:لفنا

المسيحى.بالدينالمواعظفيكتاب:العنوان

الخطيةمنلكتحصلالتيكلهاالخساراتتلك...وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

هوإذالمصايببتلّكمفتكراًكَانإذاالإنسْانّلأنّسالفاًكتبكما

ناطق.إنسان

وآخرهالأخرناقص:المخطوطةنهاية

وتمجدوتسبحومساهميكواصدقاكالملايكةمعوتشريفبتكريم

....القديمالواحدالآلهالقدسالفايقللثالوث

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

182:الأوراقعدد

حدتِث.:الورقنوع

سم02*38:لمقاسا91:سطرلأاعدد

حمر.وأاشود:الحبر

ورطوبة.ارضة:الاَفات

تجديدبدون:التجليد

والآخر.الأولاناقص:ملاحظات

)124(



(ال!لهافا!

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

649/5

.تنايافى

حلب.مطرانحواجرمانوسإلىالمكاتباتمنمجموع

اهـ".243ا"تبطرسبنانطوانّبنجرمانوس،حواجرمانوس

يجبكلماوتقدمةالمكرسةايديكمقبلةبعدالنيافةالكلىالسيدأيها

.أزللمأنىنيافتكمإلىأعرضلسموكَمويليق

هداوتكراراسلامتكمعلامأتغبونولاالمقبولةبادعتيكمتوازروناأن

.2،3لسيادتكمويليقيحبكلما

ي:

نسخ.

العظمى.رومية:اثولنحواجرمانوس

.ام817

سما*5.237:المقاس71:الأسطرعدد58-17قكا

حديث.

حمر.وأأسود

حديث.

اللاتينيةباللغةمطبوعةوهيحواجرمانوسموتفيرثاءقصيدةاخرهفي

قدسوصولماتمتعلنحاشتِةمنصورةويليهورقات8في6منوالعربية

ورقات3فيحلبإلىووصولهمنهاوسفرهالقسطنطنيةإلىحواالمونسيور

سنةحلباساقضهرش!حواجرمانوسالسيدوفاةفيرثاءقصيدةثم

.ورقات3فيا827

.1/483المؤلفينمعجم
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الم!الحف
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)المصا!فه(

:االرقم

مصاحفا:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعىان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم4.93*4.7:المقاس13الأسطر:عدد193:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وذهبيوأزرقحمروأاسود:الحبر

وزخرفةتذهيا:الأمورالفنية

رضةأ:الاَفات

وحواشيه.وسطهفيبزخرفاتالنمطفارسي:اف

شرقيةأوراقالترميمفياستخدموقدبالكاملمرممةالنسخةهذه-ا:ملاحظات

مصقولة.الصنع

الذهبي.باللونبخطوطمزدوجإطارداخلالنصوضع-2

النصوصبعضتأثرتوقدالأوراقأغلبفيالأرضةاتارتظهر-3

بذلك.

انتهائهاعلىللدلالةالآياتبينللفصلالمذهبةالدوائراستخدمت-4

وابتدائها.

الأحمر.باللونونحوهاوالابتداءالوقفعلاماتميزت-5

مستطيلإطارداخلآيها(وعدد)أسمائهاالسوربداياتوضعت-6

و!تبتوالعنابيوالورديالذهبيباللوننباتيةزخرفةمزخرفالأضلاع

الأبيض.بالمدادالحروف

)912(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

)!لهصا!ف(

2

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

نسخ.

اسم،214*ه9.:المقاس8الأسطر:عدد185

مشرقي

وذهبيوأزرقحمروأأسود

وبلل.ورطوبةأرضة

حوافهفيالزخارففيهتظهر.والداخلالخارجمن.كرتونيالنمطفارسي

المذهبة.الزخارفذاتفيهتظهرلسانّمعبديعبتذهيبووسطه

والذهبي.الأزرقباللونيننباتيةبزخارفوالثانية.الأولىاللوحةزخرفت-ا

هذهبهوتإلىأدتهيماأدريلابعواملالألوانهذاتأثرتظهركما-2

الألوان

النسخة.هذهوأواخرأوائلعلىقديمترميماثارتظهر-3

فيهمائيةعلاماتوجودلعدمالصنعهنديالورقنوعأنلييظهرالذي-4

خفيف.بتذهيبوالجانبيةالأماميةحوافهفيزخرفةلظهوروثانياً

.اللونأزرقحبرالسورسماءأرقمت-5

.الآياتنهايةعلىللدلالةذهبيةبدواتربينهافيماالآياتفصلت-6

الأحمر.باللونونحوهاوالمدودوالابتداءالوقوفعلاماتميزت-7

علىتدلعلاماتاليسارأواليمينعلىالصفحاتبعضجوانبفيجاء-8

الأزرقباللونوالاجزاءالأحزابانتهاءضعموا

الأعلىالجزءفيخاصةببللأوراقهامنكثيرفيالنسخةهذهتأثرت-9

منها.

العامة-المكتبة-قطرحكومة:فيهختمالنسخةطرةعلىجاء-01

اهـ.377سنة

الفارسية.باللغةنقولأولهح!:

)013(



)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:تملاحظا

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

وثلث.نسخ

علينظربنعلي

هـ99.صفر/سنة

سم3.2*.6،:المقاس13الأسطر:عدد377

مشرقي

وذهبيوأزرقحمروأأسود

وزخرفةوتذهيبجدولة

بلل

فيزخارفمنفيهبماالأيوبيأوالمملوكيالنمطعلىمزخرفقديمجلد

)محفور(.مضغوص!مزهرشكلعلىوسطهفيميداليامعالأربعالزوايا

الدفتين.فيكلهوذلك

يتضحالزخرفةوهذهالمصاحففيمعتادهوكماالأولىاللوحاتزخرفت-ا

)سورةالنصوصبعضفيهاوكتبتمريعاتمعبمشجراتهالفارسيالنمطفيها

(.الفاتحة

.اللوحاتهذهأرضيةذهبت-2

هذهورقاتبعضفيهوكماالأولىاللوحاتعلىقديمترميماثارتظهر-3

النسخة.

صابها.أبللبآثارمواضعفيالنسخةهذهتأثرت-4

والذهبي.الأزرقباللونالخطوطمزدوجإطارفيالنصوضع-5

وابتدائها.الآياتنهايةعلىللدلالةذهبيةبدواشربينهافيماالآياتفصلت-6

للدلالةوالذهبيالأزرقباللونينزخرُفيةبنجومالأحزابانتهاءمواضعرقمت-7

فيهاالتيالصفحاتجوانبعلىوهيوالأجزاءالأحزابهذهانتهاءمواضععلى

المواضع.هذه

مواضعها.فيالأحمرباللونّوالمدوالابتداءالوقفلعلاماترمز-8

العالب.فيالأزرقباللونّوميزتمستطيلداخلبوضعهاالسورسماءأميزت-9

جؤاستخدمتالتيالرموزفيهبينالفارسيةباللغةجدولالنسخةاخرفيجاء-01

ونحوها.والمدودالوقف

)131(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

نسخ.

اسم،9ممره531.:المقاس9الأسطر:عدد95.

مشرقي

وورديأزرقوأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

وبللأرضة

.والخارجالداخلمنكرتوني.حديث

الأزرقهيثلاثيةلوانأذاتبزخارفب(-)أالأولىاللوحةزخرفت-ا

.والورديوالذهبي

الهندسي.النمطالزخارفهذهأخذت-2

النسخة.أوراقبعضفيقديمترميمآثارتظهر-3

.محدودةأماكَنفي،النسخةأوراقالكثيرمنفيالأرضةعاثت-4

.الآياتأواخرلىإترمزمذهبةبدوائرالآياتفصلت-5

يسيرمنمعمذهبةدوائرذاتعلاماتالجانبيةالهوامشفيجاء-6

والأجزاء.الأحزابمواضععلىلتدلالزخرفة

ثلاثيةنقاطإمارموزشكلعلىونحوهاالجائزالوقفعلاماتوضعت-7

هي!مافجاءتالمدودعلاماتأما(صغيرة)ضمةشكلعلىأومتراكبة

المطبوعة.المصاحففيمرسومة

المكتبة-قطرحكومة:وفيهبيضاويختمالنسخةطرةعلىجاء-8

هـ.1377سنةالعامة

الأحمر.باللونمستطيلداخلآيهاوعددالسورسماءأكتبت-9

مواضعفيهاالتيالصفحاتجوانبعلىكتابةالأجزاءرقمتكما-01

الجزء.انتهاء

والذهبي.الأزرقباللونينوهوالخطوص!مزدوجإطارداخلالنصوضع-11
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)الهصا!ف(

:هالرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعضان

الفاتـةسورة:المخطوطةبداية

االنا!سورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

نصيرمحمد:الناسخاسم

اهـ281سنة/الاولجماد:النسختاريخ

سما*8122.:المقاس71:الأسطرعدد253:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وذهبيحمروأاسود:الحبر

ورقيةببطانةالداخلمنومبطنالخارجمنبجددمكسوحدلمج!:التجليد

نباتية.زخرفية

الأحصربالألوانالنمطفارسيةزخرفةالأولياناللوحتانزخرفت-ا:ملاحظات

والذهبي.الداكَنوالأزرق

حمراء.بدوائرالاَياتفصلت-2

الأحمر.باللونالسورأسماءكتبت-3

ذلكعلةيدلماوالأجزاءالأحزابانتهاءمواضعفيوضعت-4

الأحمر.باللونكتابة
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:6الرقم

مصاحف:الفن

الكريّمالقرانّ:المخطوطةعنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:دياولالوصفبيانات

الخط:نوع

:لأوراقاعدد

الورق:نوع

الحبر:

لفنية:الأمورا

:تلآفاا

اتجليد:

:تملاحظا

ام9/2/739بتاريخالعهدةمناسقط

القديمةالسجلاتعلىبناءً

لأسطر:اعدد
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)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:تملاحظا

مصاحف

شريفمصحف

اتَّخَذْتُمْأَقُلْمَعْدُودَةًأَيَّاماًإِلأالنَّارُتَمَسَّنَالَنْوَقَالُوا.يَكْسِبُونَمِمَّالَهُمْ

...تَعْلَمُونَلامَااللهِعَلَىتَقُولُونَّأَمْعَهْدَهُاللَّهُيُخْلِفَفَلَنْعَهْداًالفهِعِنْدَ

الناسسورة

ي:

نسخ.

اسما*2.18:المقاس51الأسطر:عدد316

مشرقي

وأزرقوذهبيوأزرقوأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

الدفتانوزخرفت،داكنبنيبجلّدظاهرةنمطيغليظكَرتوني

عليهلسانوجودمع،النمطفارسيةمذهبةزهريةنباتيةبزخارف

اللسانبينالواصلةالحافةعلىوسطر،والزخارفالنمطذات

.المطهرونإلايمسهلاايةالسفلىوالدفة

بدايةفيذكَرناماعندوابتداؤها-الأولناقصةالنسخةهذه-ا

.البقرةسورةمنوهيالمخطوط

بزخرفةالأجزاءوابتداءانتهاءفيهاالتيالصفحةحافةزخرفت-3

ذهبية.بألوانزهرية

ذهبية.بدوائرالآياتبينفيمافصل-3

بخطقوسينبينالداكَنالأزرقباللونالسورأسماءوضعت-4

المتداخل.الثلث

)135(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)الما!ف(

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

وثلث.نسخ

اسم3.5كر24:المقاس13الأسطر:عدد3.4

مشرقي

وأزرقوذهبيوأزرقوأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

.الخارجمنجلديثخين،كرتونيالنمطقارسي

زرقاءوبألوانمذهبةنباتيةبزخارفالأولىاللوحاتزخرفت-ا

ورمانية.وحمراءوخضراء

الأزرقباللونينمحددالخطوطمزدوجإطارداخلالنصوضع-2

والذهبي.

صفحةكَلمن،لالاالسطركَتببأنالنسخةهذهتميزت-3

ذهبيبلونكَذلكمنهاالأوسطوالسْطر،أزرقبلونثلثبخط

.الأزرقباللونولكنمثلهالأخيرمنهاوالسطر

قبلالتيالسورةعندهتنتهيمستطيلفيالسورأسماءوضعت-4

المداد.ذهبي(ضعيف)وهوالثلثبخطوذلك

.وأزرقذهبيبلونينمذهبةزهريةبدوائرالآياتلانتهاءرمز-5

الأحمرباللونونحوهاوالابتداءالوقوفورموزعلاماتوضعت-6

ضعها.موافي
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المصاطف()

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:تملاحظا

9

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

أرواحلىوإفلانأرواحوإلى)كَذا(دينمجتهدانتابعينتبعأرواحإلىثم...

...إسلامأهلكَافةكَلوالمؤمناتالمؤمنينجميع

نسخ.

سما1،*ه27.1:المقاس11الأسطر:عدد214

مشرقي

وزخرفةتذهيب

وبللأرضة

فارسيةبزخرفةومزخرف،داكَنبنيوبجلدالخارجمنمجلدكرتوني

بارزورسمهاشجرةشكلعلىالزخرفةهذهوجاءتالدفتينفيالنمط

مذهب.ببروازمحاطة

زخرفةوصيوذهبيةزرقاءألوانذاتبزخرفةاللوحاتأوائلزخرفت-ا

.الأشكالنباتية

لها.تميزاًالأحمربالملونمستطيلاتداخلالسورسماءأوضعت-3

وابتداءها.الآياتانتهاءعلىللدلالةمذهبةبدوائرالاَياتفصلت-3

الأحمر.باللونوالابتداءوالوقفالمدودوعلاماترموزوضعت-4

الأزرقهيلوانهوأوالخطوطالألوانثلاثيإطارداخلالنصوضع-5

والأحمر.والذهبي

حوافعلىالأحمرباللونالأجزاءوابتداءانتهاءمواضعإلىأشير-6

المواضع.هذهفيهاتوجدالتيالصفحات

بروزهفيمتوسطاالنسخةهذهبهخطتالذيالنسخيالخطجاء-7

.الأعرابو!كلاماتبالتشكيلالعنايةمعوقواهدهوفنياته

باللغةالمفراداتلبعضترجماتالنسخةصفحاتبعضفيتوجد-8

الفلرسية.

فيقديمترميماثارالأخيرةالنسخةصفحاتبعضفيتوجدكما-9

السفلى.وبعضالعلياالأطراف

(41ا-4ْ6)قمنوذلكالقرانختمدعاءالنسخةهذهاخرفيجاء-01

-1112القرنمنإماأنهالنسخةهذهبعمريتعلقمافيتقديري-11

.الهجري
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الرقم:
لفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآ!ات

المجيد:

:تملاحظا

)الهصا!ف(

01

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

نسخ.

سم*7.165.9:المقاس13الأسطر:عدد593

مشرقي

وأحمرأسود

أرضة

الدفتينزخرفيالخارجمنقانيأحمربجلدمجلدغليظكرتوني

وجودمعالأربعحوافهوعلىأوسطهفيبروازشكلعلىبتذهيب

الذكر.السابقالتجليدنمطعلىزخرفتهلسانّ

النسخة.لهذهورقتينأولترسيمالنسخةأولفيورقتانأضيفت-ا

مصمتإطارداخلووضعتحمرأبخطالسورةأوائلميزت-2

الذهي.باللونّ

نهايتها.علىللّدلالةاللونذهبيةبدوائرالآياتنهاياتميزت-3

هذهأوراقكَثيرمنفيالأرضةعبثعلىتدلاثارظهرت-4

النسخة.

الأحمر.باللونونحوهاوالابتداءالوقوفعلاماتميزت-5

تاريخأنأظنالنسخةهذهفيالمشاهدةالماديّةالملامحبحسْب-6

.البحري-12(-أو11)القرنّإلىيّرجعالنسخةهذه
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)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

11

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

نسخ.

استراباديصادقمحمد

هـا113

اسملا،17*ا:المقاس12عددالأسطر:.14

مشرقي

خضروأوذهبيوأزرقحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

أرضة

بزخرفةالفارسيالنمطعلىمزخرفبنيبجلدالخارجمنجلدكرتوني

متصللسانّوجودمع،الكعبعلىوكذلكالدفتينفيمتشابكةنباتية

.والخارجالداخلمنالزخارفوبنفسالنمطنفسعلىزخرفةالسفلّيبالدفة

اللّهحبيبمحمدباسم913اسنةبتاريخمؤرخختم)ق/1(:فيجاء-ا

تملكختمأنهيظهروالذي

والذهبي.الأزرقباللونيننباتيةبزخرفةالأولياناللوحتانزخرفت-3

ترميماثارتظهرُكما،الأرضةبسْببعدةمواضعفيتآكلأثارتوجد-3

النسْخة.فيقديم

الذهبي.باللونمصمتالخطوص!مزوجإطارداخلالنصوضع-4

انتهائها.موضععلىللدلالةذهبيةبدوائرالآياتفصلت-5

الأحمر.باللونونحوهاوالابتداءالوقفعلاماتميزت-6

معالأحمرباللونوالأجزاءالأحزابانتهاءعلىتدلالتيالمواضعرقمت-7

باللونخطوطهاالشكلبيضاويةدائرةداخلووضعتذلكعلىتدلكتابة

الذهبي.

إلى)الضحى(سورةمنابتداءًأكبر(واللّهاللّهإلاإلىالاجملةكتبت-8

(.)الناسسورة

إلحاقمنوهوالقرانّختمدعاء(أ1.4-ب004)ق/النسْخةآخرفيجاء-9

الناسخ.

)913(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

الم!احف()

12

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

نسخ.

اهـ030

:المقاسالأسطر:عدد326

مشرقي

وذهبيوأزرقوأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

أرضة

السفلى.بالدفةمتصللسانلهأسودقديمبجلدالخارجمنجلدكرتوني

الفارسي.النمطعلىنباتيةزخرفةوالثانيةالأولىاللوحتانزخرفت-ا

.الآياتنهايةعلىتدلذهبيةبدوائرنهايتهاعنالآياتفصلت-2

وكتبتالذهبيباللونمصمتمستطيلداخلالسورأساميوضعت-3

الأبيض.باللونالسوراسماء

زخرفيةدوائرونحوهاوالأرباعالأجزاءانتهاءضعموافيوضعت-4

المواضع.تلكالتيالصفحاتجوانبعلىالذهبيباللونمصمتة

.والخطوطالألوانثلاثيإطارداخلالنصوضع-5

ضعها.موافيالأحمرباللونوالمدودوالابتداءالوقفرموزوضعت-!

منكثيراًطمستسابقترميمآثاربوجودالنسخةهذهتتميز-7

.الصفحاتأسفلفيالتعقيبات
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المصاطف()

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

14

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

وثلث.نسخ

الوهابعبد

اسم9.25*8:المقاس12الأسطر:عدد365

أوروبي

وذهبيوأزرقحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

وبللرطوبة

زخرفتوقدالداخلمنوكرتونيالخارجمنبنيبجلدجلدكرتونّ

مستطيلبروازداخلوالزخرفة،فارسينمطذاتبزخارفالدفتانّ

علىالنباتيةالزخرفةمنوجزءوسطهفيميدالياوجودمعالشكل

ولاالجلديبالتجليدألصقتالزخارفوهذهالأربعالمستطيلحواف

.اللوننفستحمل

الأزرقباللونينفارسينمطذاتزخرفةالأولاللوحاتحملت-ا

الذهبي.باللونالفاتحةسورةفيهاالتيالورقةأرضيةجعلتكماوالذهبي

السورهذهاسماءقيهاووضعتبينهافيمابمستطيلاتالسورفصلت-2

الثلث.بخطوكتبتالأحمرباللون

القراءاتعلمفيالمصطلحاتبعضالنسخةهذهورقاتبعضفيجاء-3

.ب264قأ-ق/253منوذلكالقراءمنبهاقرأومنالمفرداتوبعض

وابتداءالآيةانتهاءعلىلتدلذهبيةبدوائربينهافيماالآياتفصلت-4

.الأخرى

مواضعها.فيالأحمرباللونونحوهاوالابتداءالوقفرموزوضعت-5

يدلماالصفحاتلبعضالجانتبيةالهوامشعلىالأحمرباللونّكتب-6

ثلثي.بخطوالأجزاءالأحزابانتهاءعلى
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)الم!ا!فه(

15

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

وثلث.نسخ

اهـ030

اسم*5.24515:المقاس21الأسطر:عدد938

وأوروبيمشرقي

وبللأرضة

تخين.كَرتونيبورقاللونبنيحديث

الأزرقباللونينالشكلنباتيةبزخرفةالأوليانّاللوحتانزخرفت-ا

والأحمر.والذهبي

انتهائها.مواضععلىلتدلذهبيةبدوائرالآياتفصلت-2

الأحمر.باللونوالابتداءوالوقفالمدودلعلاماترمز-3

والأحمرالأزرق:وهيوالألوانالخطوطثلاثيإطارفيالنصوضع-4

والذهبي.

يليالذيالطرففيمائيةعلامةالنسخةهذهأوراقأغلبفيتظهر-5

صليب.وسطهفيالشكلبيضاويبروازعنعبارةوعيالمخطوطوجه
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المصاطف()

:16الرقم

مصاحَف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنىان

الفاتحةسورة:المخطوطةبدايهَ

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم1*5.13.5:المقاس51الأسطر:عدد361:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وذهبيحمروأسودأ:الحبرلون

وزخرفةتذهيب:الأمورا!

الخارجمنقانيحمرأبجددكَرتوني،حديت:التجلتِد

الأحمر.باللونّالخطوص!مزبوجإطاردأخلالنصوضع-ا:ملاحظات

.كثيرةتلفياتبهاإذبكاملهاالترميمفيهاظاهرالنسخةهذه-2

فيالمستوىضعفألعمومفينسخيبخطالنسخةكتب!-3

السوداني.المغرييبالخطشبهفيقواعده
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الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

الهصاحف()

17

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

نسخ.

الخلديخالد

غيرواضح

سمااا*ه9171:المقاس15الأسطر:عدد003

حديث

وذهبيوأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

وجاءت،أخضرتشجيربلونبهأسودبجلدالخارجمنجلدكَرتوني.

ذهبية.دوائروسطهفيذهبيبلونالشكلمستطيلإطاروسطهفي

الفارسي.النمطعلىهيالزخرفةوهذه

وخضراءحمراءهيبألوانالشكلنباتيةبزخارفلوحتينأولزخرفت-ا

وزهرية.وذهبيةوؤرقاء

!املخطهوليسنسْخيبخطلييظهرفيماالفاتحةسورةكتبت-2

المصحف.

انتهائها.مواضععلىللدلالةالآياتبينفيماذهبيةدوائروضعت-3

الأحمر.باللونونحوهاوالمدودوالابتداءالوقفحر!اترسمت-4

وجاءتمذهبإطارداخلسورةحلبدايةفيالسورسماءأوضعت!ما-5

.الرماديإلىالمائلالأبيضباللونالكتابةهذه

هيوزهرةنجمةشكلعلىالأجزاءانتهاءمواضعفيعلاماتوضعت-6

مواضعها.فينباتيةزخرفة

دوائرِوبهاالنسخةهذهانتهاءعلىللتنبيهبزخرفة35ق/5زخرفت-7

مكشوطاَجاءالذيالنسخوتاريخأسمهالناسخبهاكتبالشكلبيضاوية

.عنديغيرواضحوهوممسوحاًأو

)144(



)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

18

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

نسخ.

باقرالحسينيمحمدبنهدايت

اهـ/223محرم

الأسطر:عدد218

أوروبي

وبللأرضة

سم.57*5.11:المقاس71

الكرتونمنلوحينبينوضعتتجليدوبلامفكوكةالنسخةهذه

السابقالمجلدلحفظهابحبلوربطت

وفقدانقطعفيمفكوكةأوراقبأربعالنسخةهذهتبدأ-ا

ساذجاً.ترميماًرممتوقدالنصوصلبعض

الشكلنباتيةالطرازفارسيةبزخرفةالأولىالأوراقزخرفت-2

الجوانب.مذهب

الذهبي.باللونالخطوطمزدوجإطارداخلالنصوصوضعت-3

ذهبية.بدوائرالاَياتفصلت-4

الأحمر.باللونوالابتداءوالوقفالمدودحركاتجاءت-5
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:56الرقم

الفن:
المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الوللاَ:نوع

الحبر:

لفنية:الأمورا

:تلآفاا

لتجليد:ا

:تملاحظا

غيرموجود

الكشفمنأسقط

العامالسجلأنظر

لأسطر:اعدد
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)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:تملاحظا

مصاحف

الكريمالقران

لِفهِالْحَمْدُ.الرحيمِالرحمناللّهبسم:وهيالكتابفاتحةسورة

هـاِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكالدِّينِ.يَوْممَالِكِ.الرَّحِيبمالرَّحْمَنِ.الْعَالَمِينَرَبِّ

السَّلَمَإِلَيْكُمْوَيُلْقُوايَعْتَزِلُوكُمْلَمْفَإِنْفِيهَاأُرْكَِسُوا......نَسْتَعِينُ

......وَاقْتُلُوهُمِْفَخُذُوهُمْأَيْلييَهُمْوَيَكُفُّوا

لِلْمُكَذِّبينَ.يَوْمَئِلؤوَيْلٌفيَعْتَذرُونَ.لَهُمْيُؤْذَنُوَلا.يَنطِقُونَلايَوْمُهَذَا

كََيْدٌلَكُمْكَانَفَإِنْ.وَالأَوَّلِينَجَمَعْنَاكُمْالْفَصْلِيَوْمُهَذَا

(41)وَعُيُونٍظِلالٍفِيالْمُتَّقِينَإِنَّ.لِلْمُكَذّيينَيَوْمَئِذٍوَيْلٌ.فَكِيدُونِ

يَشْتَهُونَ.مِمَّاوَفَوَاكِهَ

ي:

نسخ.

سما21*ه:المقاس15الأسطر:عدد234

مشرقي

وأحمرأسود

وسطهفياللونباهتقديمجلديالخارجومنالداخلمنكرتوني

الشكل.بيضاويةمضغوطةميداليا

بالكاملالبقرةسورةمنيّبدأوالنقصناقصةالنسخةهذه-ا

النساءسورةمنوجزءعمرانوال

المداتكتبتوكذلكمستديرةحمراءبنقطةالاَيفصلّت-3

الأحمر.باللونّوالألفات

لأرباعترقيمعديدةمواضعفيالنسخةهوامشفيجاءكما-3

وأثمانها.الأحزاب

لبعضإيرادأنهمنهيستبينماكذلكالهوامشويظهرفي-4

فيها.القرأةاختلفالتيالكلمات

هوأوالمؤلفزمنفيمنسوخةتكونالنسخةهذهولعل-5

ناسخها.
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)المصا!ف(

:216الرقم

حفلمصاا:لفنا

والحج(الأنباءفقطسورتينعلىيشتمل)شريفمصحف:المخطوطةعئان

.وعشرونواثنامايةمكيةالأنبياءسورة:المخطوطةبداية

.......حِسَابُهُملِلنَّاسِاقْتَرَبَ.الرحيمالرحمناللّهبسم

العظيماللّهصدقالنَّصِيروَنِعْمَالْمَوْلَىفَنِعْمَ:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبتِانات

نسخ.:الخطنوع

معروفغير:الناسخاسم

91:لأوراقاعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

وزخرفةتذهيب:الأيورالفنية

بدون:التجليد

سما1*16:المقاس11الأسطر:عدد
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الهصاطف()

592:الرقم

مصاحف:الفن

شريفة.ربعةمنوالعشرونالثالثالجزء:المخطوطةعنوان

السَّمَاءِمِنْجُندٍمِنْبَعْديهِمِنْقَوْمِهِعَلَىأَنزَلْنَا))وَمَاتعالىبقولهتبدأ:المخطوطةبداية

العظيم.اللّهصدق((مُنزِلِينَكَُنَّاوَمَا

رَبِّكُمْعِنْدَالْقِيَامَةِيَوْمَإِيَّكُمْتمَّ.مَيِّتُونَّوَإِتَّهُمْمَيِّتٌ))إِتَّكَ:المخطوطةنهاية

العظيم.اللّهصدقتَخْتَصِمُونَ.((

:الماديالوصفبيانات

ثلث.:الخطنوع

سماك!245.5:المقاس9الأسطر:مّدد(791قا-97قا)من:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة:تلآفاا

حديا:الَجليد

وتقطيعبقعبها:ملاحظات

)914(



361:الرقم

مصاحف:الفن

الكريمالقران:المخطوطةعنوان

المغطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبنِانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

لأسطر:اعدد

)015(

غيرموجود

الكشفمناسقط

العامالسجلراجع

:المقاس

)الها!ف(



)الهصا!ف(

176:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الشيخبناللّّهحمد:الناسخاسم

اس!أا*5.51:المقاس51الأسطر:عدد193:الأوراقعدد

حديامشرقي:الورقَئوع

حمروأأسود:الحبرلون

وزخرفةوتذهيبجدولة:الأ!رالعنية

فارسي:التجليد

للأجزاءترقيمالأحمربالخطالجانبيةالهوامشعلىوضعت-ا:ملاحظات

.السجداتمواضعووضع

الخطعلىزخرفةأيضاًالجانبيةألهوامشعلىتوجدكما-2

الفارسي.

أساميعلىيعتويجدولسورةكَلرأسعلّىتوجدكما-3

.الآياتوعددالسْور
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الم!احف()

377:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنىان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناس!رة:المغطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الشيخ(ابنتلاميذ)منمصطفىبنحسين:الناسخاسم

هـ009:النسختاريخ

سما5.1*61:المقاس11:الأسطرمدد994:الأوراقعدد

حديثمشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

وزخرفةوتذهيبجدولة:الأ!را!

فارسي.:التجليد

أوله.بدايةقبلجميلةزخرفة1(،2-)قفيتوجد-ا:ملاحظات

والأحزابوالأعشاروالأنصافللأرباعزخرفيةعلاماتوضعت-2

باطارالمتنأحيطكما،الجانبيةالهوامشعلىوذلكوالأجزاء

معنونةزخرفةسورةكَلرأسعلىوضعكما،الأحمرباللون

اياتها.وعددالسورةباسم
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)المحا!ف(

937:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناس!رة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سما5.1*81:المقاس31:الأسطرعدد363:لأوراقاعدد

وحديثمشرقي:ا!رقف

حمروأأسود:الحبرلون

وزخرفةوتذهيبجدولة:الأ!را!

حديا:التجليد

.البقرةوسورةالكتابلفاتحةزخرفةأولهفيجاء-ا:ملاحظات

آياتها.وعددالسورةأسميتضمنالسورلفواتحنصمربعوضع-3

المصحف.اخرمنالناسخأسم-3
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038:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

المخطوطة:بداية

بناءًام9/3/729بتاريخالعهدةمنأسقط

القديمةالسجلاتعلّى:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

الأسطر:عدد

)154(

:المقاس

)الهصا!ف(



)المصا!ف(

381:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعضان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةَنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

خواندنصديقيحسينمحمدبنرضامحمد:الناسخاسم

هـا925:النسختاريخ

اسم*ه2ه:المقاس13الأسطر:عدد334:لأوراقاعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:الحبرلون

ورطوبةارضة:الإَفات

حديث:التجليد

ومخالف.حديثبخطمكتوبوالثانيةالأولىوالورقةإطاراتدأخل:ملاحظات
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)الهصا!فى(

382:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعكلان

الفاتحةسورة:البسملةبعد:المخطوطةبداية

الناسسورة:البسملةبعد:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم1*9181.5:المقاس11الأسطر:عدد4.6:الأوراقعدد

وذهبيوأزرقحمروأاسود:الحبرلون

وزخرفةتذهيب:الأ!را!

(.المتأخرةالفارسيةالعصورنمط)علىالطرازفارسي:اب

كَما،السورافتتاحياتفيخاصةمتعددةفيزخرفةتوجد-ا:ملاحظات

والذهبي،الأزرقبالألوانالخطوطمزدوجإطارفيالنصوضع

بينفيمامضمنةجاءتالآياتلمعانيالفارسيةباللغةترجمةوتوجد

فيالتجزئةإشاراتوضعتكما،الأحمرباللونالنصسطور

القرآنية.ضعهاموا
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)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

لمخطوطة:ابداية

المغطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

نسخ.

زاديشهمرنظام

هـا770

اسمك!039:المقاس31الأسطر:مدد418

مشرقي

وأبيضحمروأأسود

زخرفة

ورطوبةأرضة

حديث.

قوله:عندينتهيالقرانختمدعاء4(.-9)قدعاءبعدهاوجاء-ا

سيدناعرشهونورلطفهومظهرخيرخلقهعلىتعالىاللّهوصلي

أجمعين.وصحبهوآلهمحمد

اسطربينفيماجاءت(الفارسية)باللغةحاشيةعليهالمصحف-2

فارسي.بقلمالأحمرباللونالكتابة

والسفليةالجانبيةالحواشفيالتعليقاتبعضوتوجدكما-3

كذلك.الفارسيبالخطوهيالأسودباللون
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

المؤرق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

الآفاتَ:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

041

مصاحف

شريفمصحفمن25الجزء

يُرَدُّ))إِلَيْهِالرحيمالرحمناللّهبسم((تعالىاللّهقال))فصلتسورة

أُنئىمِنْتَحْمِلُوَمَاأَكْمَامِهَامِنْئمَرَاتٍمِنْتَخْرُجُوَمَاالسَّاعَةِعِلْمُ

((العظيماللّه))صدقبعِلْمِهِ((إِلأتَضَعُوَلا

ظَنّاًإِلاَّنَظُنُّإِنْالسَّاعَةُمَانَدْرِي))مَا((تعالىاللّهقال))الجاثيةسورة

((العظيماللّهصدق))تمُسْتَيْقِنِينَ((ئحْنُوَمَا

ي:

معتاد.

35

حديّث

أسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

سما0*41:المقاس9:الأسطرعدد

حديث

اهـ.327سنةراغبمتمدعنوقفأولهفي
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الهصاطف()

472:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبدايةَ

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

باككابربنمحمدبيرمتمدبنمحمد:الناتا!

اهـ211:النسختَارنخ

:المقاس9:الأسطرعدد983:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

زخرفةتذهيب:الأ!رالفنية

رطوبة:الآفات

تجلدبدون:التجليد

.إطاراتوداخلوتجليدترميمإلأوتحتاجتقطيعبها:ملاحظات

)915(

سم*426ه



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نَاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبير:

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

)الم!ا!ف(

473

مصاحف

ا()مجشريفمصحف

الفاتحةسورة

وَهُغيَ!تَآزنُونَكَالَّذينَعَلَىالسَّييلُ))إِئَمَاتعالىقولهإلىالتوبةسورة

لافَهُمْقُلُوبهِمْعَلَىاللَّهُوَطَبَعَالْخَوَالِفِمَعَيَكُونُوابأَنْرَضُواأَغْنِيَاءُ

((العظيماللّه))صدقيَعْلَمُونَ((

ي:

نسخ

الكشميريعبدالعليملابنمحمد

اهـ253

سم27*14:ستا7سطر:لأاعدد904

مشرقي

حمروأأسود

زخرفةتذهيب

رطوبة

حديث

كتبتوقدالأحمربالحبرالسطوربينالفارسيةباللغةترجمةبها

.إطاراتوداخلالشيعيخانطالبأبيمرزاالوزيرلأجل

)016(



)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

474

مصاحف

2()مجشريفمصحف

لاقُلْإِلَيْهِمْرَجَعْتُمْإِذَاإِلَيْكُمْ))يَعْتَذرُونَتعالىقولهمنالتوبةسورة

اللّه))صدقأَخْبَارِ!مْ((مِنْاللَّهُنَبَّأَنَاقَدْلَكُمْئؤْمِنَلَنْتَعْتَذرُوا

((العظيم

وَالأَرضَالسَّمَوَاتِاللَّهُخَلَقَ))تعالىقولهإلىالعنكبوتسورة

((العظيماللّه))صدقلِلْمُؤْمِنِينَ((لا...ذَلِكَفِيبالْحَقِّ...

ي:

نسخ

الكشميريعبدالعليملابنمحمد

اهـ252

سم*1427:المقاس7لأسطر:اعدد371

مشرقي

حمروأأسود

زخرفةتذهيب

رطوبة

حديث

الفارسيةباللغةترجمةبهاوتجليدترميمإلىويّحتاجقديمترميمبها

طالبأبيمرزاالوزيرلأجلكَتبتوقدالأحمربالحبرالسطوربين

.إطاراتوداخلالشمعيخان
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبياناتَ

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نَارنخ

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

الَجليد:

:ملاحظات

طف(الهصا)

475

مصاحف

3()مجشريفمصحف

الْكِتَابِمِنْإِلَيْكَأُوحِيَمَا))اتْلُتعالىقولهمنالعنكبوتسورة

اللَّهِوَالْمُنْكَرِوَلَذكَْرُالْفَحْشَاءَعَنْتَنْهَىالصَّلاةَإِنَّّالصَّلاةَوَأَقِمْ

((العظيماللّه))صدقتَصْنَعُونَ((مَايَعْلَمُأَكَْبَرُوَالفهُ

الناسسورة

نسخ

الكشميريعبدالعليملابنمحمد

اهـ252

سم41*27:المقاس7الأسطر:عدد377

مشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

حديث

منكتبتوقدالأحمرباللّونالسطوربينالفارسيةباللغةترجمةبها

ترميماثاروبهاإطاروداخلالشيعيخانطالبأبيمرزاالوزيرأجل

قديم.
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المصاطف()

محا76:الرقم

مصاحف:الفن

(الأول)الجزءشريفمصحف:المخطوطةعىان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

وَلَكمْكَسَبَتْمَالَهَاخَلَتْقَدْأُمَّةتِلْكَ))تعالىقولهإلىالبقرةسورة:المخطوطةنهاية

((العظيماللّه))صدوَيَعْمَلُونَ((كََانُواعَمَّاتُسْأَلُونَوَلاكَسَبْتُمْمَا

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ023:النسختاريخ

سماك!15136:المقاس31:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأسودأ:الحبر

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

بنطهالحاجروحعنالكزبرييّحيبنأحمدباسموقفأولهفي:ملاحظات

.إطاراتوداخل،بقعوبهااهـ،231سنهَالحلبيعبدالقادر
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)المحا!ف(

77!ا:الرقم

مصاحف:الفن

الثاني()الجزءشريفمصحف:المخطوطةعنوان

عَنْوَلاَّهُمْمَاالنَّاسِمِنْالسُّفَهَاءُ))سَيَقُولُتعالىقولهمنالبقرةسورة:المخطوطةبداية

إِلَىيَشَاءُمَنْيَهْدِيوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِقُلِلَّهِقُلْعَلَيْهَاكََانُواالَّتِيقِبْلَتِهِمْ

((العظيماللّه))صدق((مُسْتَقِيمٍصِرَاطٍ

وَإِئَدَنالْحَقِّعَلَيْكَنَتْلُوهَااللَّهِآيَاتُ))تِلْكَتعالىقولهإلىالبقرةسورة:المنهطوطةنهاية

((العظيماللّهالْمُرْسَلِينَ(())صدقلَمِنْ

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ023:النسختارنخ

سما*226:المقاس31:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودا:الحبر

رطوبة:الآفات

حدلمجما:التجليد

بنطهالحاجروجعنالكزيرييحيبنأحمدباسموقفأولهفي:ملاحظات

إطاراتوداخل،بقعوبهااهـ،231سنةالحلبيعبدالقادر
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)الهصا!ف(

478:الرقم

مصاحف:الفن

الثالمث()الجزءشريفمصحف:المخطوطةعنىان

مِنْهُمْبَعْضٍعَلَىبَعْضَهُمْفَضَّلْنَاالرُّسُلُ))تِلْكَتعالىقولهمنالبقرةسورة:المخطوطةبداية

((العظيماللّه))صدق((دَرَجَاتٍبَعْضَهُمْوَرَفَعَالفهُكَلَّمَمَنْ

مِنْتُنْفِقُواوَمَاتُحِبُّونَمِمَّاتُنْفِقُواحَتَّىالْترَّتَنَالُوا)الَنْعمرانالسورة:المخطوطةنهاية

((العظيماللّه(())صدقعَلِيمٌبهِاللَّهَفَإِنَّشَيْءٍ

:الماديالوصفبيانات

تسخ:الخطنوع

هـا033:النسختارنخ

سما*5.316:المقاس31:الأسطرعدد18:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

بنطهالحاجروحعنالكزبرييحيبنأحمدالشيخوقفأولهفي:ملاحظات

.إطاراتوداخل،بقعبهااهـ،231سنةالنسبيالحلبيعبدالقادر
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورقَ:نوع

الحبر:

:تلآفاا

لتجلييد:ا

:تملاحظا

)الهصا!ف(

947

مصاحف

4(شريّف)بمصحف

حَرَّمَمَاإِلاَّإِسْرَاتيلَلِبَنِيحِلاكَانَالطَّعَابم))كُلُّعمرانّالسورة

((العظيماللّه))صدقالتَّوْرَاةُ((تُنَزَّلَأَنْقَبْلِمِنْيفْسِهِعَلَىإِسْرَائيلُ

وَحَلائِلُعَلَيْكُمْجُنَاحَفَلايهِنَّدَخَلّْتُمْتَكُوئوالَمْ))فَإِنْالنساءسورة

قَدْمَاإِلاَّالأُخْتَيْنِبَيْنَتَجْمَعُواوَأَنّْصْلابكُمْأَمِّنْائذينَأَبْنَائِكُمْ

((العظيماللّه))صدقرَجيماً((غَفُوراًكَانَالفهَإِنَّّسَلَفَ

ي:

نسْخ

اهـ033

18
سما6*12،ه:لمقاسا31:لأسطراعدد

حديحث

حمروأأسود

رطوبة

حديث

طهالحاجروحعنالكزيرييحيبنأحمدباسموكَفأولهفي

.إطاراتوداخلبقعبهااهـ،231سنةالحلبيعبدالقادر
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)الهصا!ف(

048:الرقم

مصاحف:الفن

الخامس()الجزءشريّفمصحف:المخطوطةعنوان

أَيْمَانُكُمْمَلَكَتْمَاإِلاَّالنِّسَاءِمِنْ))وَالْمُحْصَنَاثالنسْاءسورة:المخطوطةبداية

يأَمْوَألِكُمْ((تَبْتَغُواأَنّْذَلِكُمْوَرَاءَمَالَكُمْوَأُحِلَّعَلَيْكُمْالفهِكِتَابَ

((العظيماللّّه))صدق

اللَّهُوَكَانَّوامنْتُمْشَكَرْتُمْإِنْيعَذَايكُمْاللَّهُيَفْعَلُ))مَاالنسْاءسورة:المخطوطةنهاية

((العظيماللّّهعَلِّيماً(())صدقشَاكِراً

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ023:النسختَارتخ

سما6*5.12:المقاس21:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

حديث:المحلقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

رطوبة:الآفات

حديث:التَجليد

طهالحاجروحعنالكزيرييحيبنأحمدباسموقفأولهفي:ملاحظات

.إطاراتوداخل،بقعبها،اص231سنةالحلبيعبدالقادر

167()



)ألمصا!ف(

481:الرقم

مصاحف:الفن

(السادس)الجزءشريفمصحف:المخطوطةعنىان

وَ!انَظُلِمَمَنْإِلاَّالْقَوْلِمِنْالْجَهْرَيالسُّوءِاللَّهُيُحِبُّ)الاتعالىقوله:المخطوطةبداية

((العظيماللّهعَلِيماً(())صدقسَمِيعاًاللَّهُ

لاوَأَئَهُمْوَرُهْبَاناًقِسِّيسِينَمِنْهُمْبأَنَّذَلِكَنَصَارَىإِنَّا))قَالُواتعالىقوله:المخطوطةنهاية

((العظيماللّه))صدقيَسْتَكْترُونَ((

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ023:النسختاريخ

سما6كر22:المقاس31:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

رطوبة:الاَفات

حديث:التجليد

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييّحيبنحمدأباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ331سنةالنسبيالحلبي

168()



)المصا!ف(

82!ا:الرقم

مصاحف:الفن

السابع()الجزءشريفمصحف:المخطوطةعنوان

مِنْتَفِيضُأَعيُنَهُمْتَرَىالرَّسُولِإِلَىأُنزِلَمَاسَمِعُوا))وَإِذَاتعالىقوله:المخطوطةبداية

الشَّاهِليينَ((مَعَفَاكْتُبْنَاامنَّارَبَّنَايَقُولُونَالْحَقِّمِنْعَرَفُوامِمَّاالدَّمْع

((العظيماللّه))صدق

مَقأَوَّلَتهِيُؤْمِنُوالَمْكَمَاوَأَبْصَارَهُمْأَفْئِدَتَهُمْ))وَئقَلِّبُتعالىقوله:المخطوطةنهاية

((العظيماللّه))صدقيَعْمَهُونَ((طُغْيَانِهِمْفِيوَنَذَرُهُمْ

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ023:النسختاريخ

سما6*32:المقاس31:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودا:لخبرا

رطوبة:الإفاتَ

حديث:التجليد

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبريمايحيبنأحمدباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ331سنةالنسبيالحلبي

)916(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطةَ:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

482

مصاحف

الثامن()الجزءشريّفمصحف

وَحَشَرْنَاالْمَوْتَىوَكَلمَهُمْالْمَلائِكَةَإِلَيْهِمْئزَّلْنَاأَيَّنَا))وَلَوْتعالىقولة

((العظيماللّه))صدققُبُلاً((شَيْءٍكُلَّعَلَّيْهِمْ

وَهُوَبَيْنَنَااللَّّهُيَحْكُمَحَتَّىفَاصْترُوايُّؤْمِنُوالَمْ))وَطَائِفَةتعالىقوله

((العظيماللهالْحَاكمِينَ(())صدقخَيْرُ

ي:

نسخ

اهـ023

سما6*22:المقاس31:الأسطرعدد18

حديّث

حمروأأسود

رطوبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييحيبنأحمدباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسْبيالحلّبي

)017(



)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسني:ناريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

484

مصاحف

التاسع()الجزءشريفمصحف

يَالَنُخْرِجَنَّكَقَوْمِهِمِنْاسْتَكْبَرُواائذينَالْمَلا))قَالَتعالىقوله

اللّه))صدقمِلَّتِنَا((فِيلَتَعُودُنَّأَوْقَرْيَّتِنَامِنْمَعَكَامنُواوَالذيّنَشُعَيْبُ

((العظيم

وَنِعْمَالْمَوْلَىنِعْمَمَوْلاكُمْاللَّهَأَنَّفَاعْلَمُواتَوَئوْا))وَإِنْتعالىقوله

((العظيماللّّه))صدقالنَّصِيرُ((

ي:

نسخ

اهـ231

سما6*22:الممَاس21:الأسطرعدد81

حديث

حمروأسودأ

رطولبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزيرييّحيبنأحمدباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسبيالحلّبي

)171(



الرقم:
الفن:

المخطوطةَ:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!فه(

485

مصاحف

العاشر()الجزءشريفمصحف

وَلِلرَّسُولِخُمُسَهُلِلَّهِفَأَنَّشَيْءٍمِنْغَنِمْتُمْأَنَّمَا))وَاعْلَمُواتعالىقوله

اللّه))صدقالسَّييلِ((وَابْنِوَالْمَسَاكَِينِوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىوَلِذي

((العظيم

لافَهُمْقُلُوتهِمْعَلَىوَطُيعَالْخَوَالِفِمَعَيَكُوئواتأَنْ))رَضُواتعالىقوله

((العظيماللّه))صدقيَفْقَهُونَ((

ي:

نسخ

اهـ231

سما6*22:المقاس31:الأسطرعدد18

حديث

حمروأأسود

رطوبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزيرييحيبنأحمدباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسبيالعلبي
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الهصاطف()

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

486

مصاحف

عشر(الحادي)الجزءشريفمصحف

ئؤْمِنَلَنْتَعْتَذرُوالاقُلْإِلَيْهِمْرَجَعْتُمْإِذَاإِلَيْكُمْ))يَعْتَذرُونَتعالىقوله

وَرَسُولُهُ((عَمَلَكُمْاللّهُوَسَيَرَيأَخْبَارِكُمْمِنْاللَّهُيبَّأَتاقَدْلَكُمْ

((العظيماللّه))صدق

حِينَأَلامِنْهُلِيَسْتَخْفُواصُدُورَهُمْيَتْنُونَإِيَّهُمْ))أَلاتعالىقوله

الصُّدُورِ((نذَاتِعَلِيمٌإِئَهُيُعْلِنُونَوَمَايُسِرُّونَمَايَعْلَمُثِيَابَهُمْيَسْتَغْشُونَّ

((العظيماللّه))صدقى

ي:

نسخ

اهـ231

سما6*22:سلمقاا31:لأسطراعدد81

حديثما

حمروأسودأ

رطوبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييحيبنأحمدباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسبيالحلبي
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)المصا!ف(

48لا:الرقم

ا!ن:مصاحف

عشر(الثاني)الجزءشريفمصحف:المخطوطةعنىان

وَيَعْلَمُرِزْقُهَاالفهِعَلَىإِلأالأَرْضِفِيدَابَّةٍمِنْ))وَمَاتعالىقوله:المخطوطةبداية

((العظيماللّّه))صدق((مُتينٍكَِتَابٍفِيكُلٌّوَمُسْتَوْدَعَهَامُسْتَقَرَّهَا

أَنِّيلِيَعْلَمَءذَلِكَالصَّالىقِينَلَمِنْوَإِتِّهُنَفْسِهِعَنْرَاوَدتُّهُ))أَئاتعالىقوله:المخطوطةنهاية

اللّه))صدقالْخَائِنِينَ((كَيْدَيَهْدييلااللهَوَأَنَّّيالْغَيْبرأَخُنْهُلَمْ

((العظيم

:الماديالمؤصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ123:النسختارنخ

سما*326:المقاس31:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأاشود:لحبرا

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

عبدالقادرطهوصيِةعنالكزبرييحيبنأحمدباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ231سنةالنسبيالحلبي
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طف(الهصا)

488:الرقم

مصاحف:الفن

عشر(الثالث)الجزءشريّفمصحف:المخطوطةعىان

رَبِّيرَحِمَمَاإِلأبالسُّوءلأَمَّارَةٌالنَّفْسَإِنَّّئفْسِيأُبَرِّئُ))وَمَاتعالىقوله:المخطوطةبداية

((العظيماللّه))صدقرَجيم((غَفُورٌرَبِّيإِنَّّ

وَاحِدٌإِلَهٌهُوَأَيَّمَاوَلمعْلَمُوابهِوَلِيُنذَرُوالِلنَّاسِبَلاغ))هَذَاتعالىقوله:المخطوطةنهاية

((العظيمالله))صدقالأَلْبَابِ((أُوْلواوَلِيَذَكَرَ

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

هـا123:النسختاريخ

سما*326:المقاس31:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأاشود:لحبرا

رطوبة:الآفات

حديت:الَجليد

عبدالقادرطهوصيةعنالكزيرييحيبنحمدأباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ231سنةالنسبيالحلبي
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)المصا!ف(

حا98:الرقم

مصاحف:الفن

عشر(الرابع)الجزءشريفمصحف:المخطوطةعضان

ايَاتُتِلْكَالر.الرحيمالرحمناللّه))بسمتعالىقولهالحجرسورة:المخطوطةبداية

مُسْلِمِينَ((كَائوالَوْكَفَرُواالَّذينَيَوَدُّرُبَمَا.مُيينٍوَقُرانٍالْكِتَابِ

((العظيماللّه))صدق

فِيتَكُوَلاعَلَيْهِمْتَحْزَنْوَلاباللَّهِإِلاَّصَبْرُكَ))وَاصْترْوَمَاتعالىقوله:المخطوطةنهاية

مُحْسِنُونَ((هُمْوَالَّذينَاتَّقَوْاالَّذينَمَعَاللَّهَإِنَّيَمْكُرُُونَ.مِمَّاضَيْقٍ

((العظيماللّه))صدق

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

هـا231:النسختاريخ

سما6*22:المقاس31:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

رطوبة:الافات

حديث:التجليد

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييحيبنأحمدباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ331سنةالنسبيالحلبي
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)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

094

مصاحف

عشر(الخامس)الجزءشريفمصحف

الَّذيسُبْحَانَ.الرحيمالرحمناللّه))بسمتعالىقولهالإسراءسورة

الَّذِيالأَقْصَىالْمَسْجِليإِلَىالْحَرَايمالْمَسْجِليمِنْلَيْلاًيعَبْليهِأَسْرَى

اللّهالْبَصِيرُ(())صدقالسَّمِيعُهُوَإِنَّهايَاتِنَامِنْلِنُرِيَهُحَوْلَهُبَارَكَْنَا

((العظيم

عَلَيْهِتَسْتَطِعْلَمْمَابتَأْوِيلِسَأُنَبّتكَوَبَيْنِكَبَيْنِيفِرَاقُ))هَذَاتعالىقوله

((العظيماللّهصَبْراً(())صدق

ي:

نسخ

اهـ231

18
سما6*22:لمقاسا21:لأسطراعدد

حديث

حمروأأسود

رطوبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزيرييّحيبنحمدأباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسبيالحلبي
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!فه(

194

مصاحف

عشر(السادس)الجزءشريفمصحف

الْبَحْرِفِييَعْمَلُونَلِمَسَاكِينَفَكَائتْالسَّفِينَةُ))أَمَّاتعالىقوله

غَصْباً((سَفِينَةٍكُلَّيَأْخُذُمَلِكٌوَرَاءَهُمْوَكََانَّأَعيبَهَاأَنْفَأَرَدْتُ

((العظيماللّه))صدق

أَصْحَابُمَنْفَسَتَعْلَمُونَفَتَرَبَّصُوامُتَرَبِّصٌكُلٌّ))قُلْتعالىقوله

((العظيماللّه))صدقاهْتَدَى((وَمَنْالسَّوِيِّالصِّرَاطِ

ي:

نسخ

اهـ231

سما6*23:لمقاسا31:لأسطراعدد18

حدلمجما

حمروأسودأ

رطوبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييّحيبنأحمدباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسبيالحلبي

178()



)المصا!ف(

عا29:الرقم

مصاحف:الفن

عشر(السابع)الجزءشريفمصحف:المخطوطةعضان

لِلنَّاسِاقْتَرَبَالرحيمالرحمناللّه))بسمتعالىقولةالأنبياءسورة:المخطوطةبداية

((العظيماللّه))صدقمُعْرِضُونَّ((غَفْلَةٍفِيوَهُمْحِسَابُهُمْ

وَاعْتَصِمُواالزَّكََاةَواتواالصَّلاةَفَأَقِيمُواالنَّاسِ))عَلَىتعالىقوله:المخطوطةنهاية

((العظيماللّّه))صدقالنَّصِيرُ((وَنِعْمَالْمَوْلَىفَنِعْمَمَوْلاكُمْهُوَبالفهِ

:الماديالوصفبيانات

تسخ:الخطنوع

اهـ123:النسختارتخ

سما*226:المقاس31:الأسطرعدد581:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودا:الحبر

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

عبدالقادرطهوصيةعنالكزيرييّحيبنأحمدباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ231سنةالنسبيالحلتي

)917(



المصاحف()

394:الرقم

مصاحف:الفن

عشر(الثامن)الجزءشريفمصحف:المخطوطةعئان

صَلاتِهِمْفِيهُمْالذينَالْمُؤْمِنُونَ.أَفْلَحَ))قَدْتعالىقولهالمؤمنونسورة:المخطوطةبداية

((العظيماللّه))صدقمُعْرِضُونَ((اللَّغْوِعَنْهُمْوَالَّذيّنَخَاشِعُونَ.

بَعْضَكُمْوَجَعَلْنَاالأَسْوَاقِفِيوَيَمْشُونَالطّعَامَ)الَيَأْكُلُونَّتعالىقوله:المخطوطةنهاية

((العظيماللّه))صدقبَصِيراً((رَبُّكَوَ!انَأَتَصْبرُونَفِتْنَةًلِبَعْضٍ

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

هـا231:النسختاريخ

سما6*22:المقاس31:الأسطرعدد18:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

رطوبة:الآفات

حديا:التجليد

عبدإلقادرطهوصيةعنالكزيرييحيبنحمدأباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ231سنةالنسبيالحلبي

)018(



)الهصا!ف(

494:الرقم

مصاحف:الفن

عشر(التاسع)الجزءشريفمصحف:المخطوطةعضان

أَوْالْمَلائِكَةُعَلَيْنَاأُنزِلَلَوْلالِقَاءَنَايَرْجُونَّلاائذينَ))وَقَالَتعالىقوله:المخطوطةبداية

اللّه))صدقكََتير((عُتُوّاًوَعَتَوْاأَنفُسِهِمْفِياسْتَكْبَرُوالَقَدْرَبَّنَانَرَى

((العظيم

قَوْمٌأَنتمْبَلْالنِّسَاءِدُونِمِنْشَهْوَةًالرِّجَالَلَتَأْتُونَ))أَئِنَّكُمْتعالىقوله:المخطوطةنهاية

((العظيماللّه))صدقتَجْهَلُونَّ(

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

هـا123:النسختاريخ

سما*326:المقاس21:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودا:الحبر

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييحيبنحمدأباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ231سنةالنسبيالـلبي

)181(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

594

مصاحف

(العشرون)الجزءشريفمصحف

مِنْلُوطٍالأَخْرِجُواقَالُواأَنّْإِلأقَوْمِهِجَوَاتَكََانَ))فَمَاتعالىقوله

((العظيماللّه))صدقيَتَطَهَّرُونَ((أُئاسٌإِتَّهُمْقَرْيَتِكُمْ

الصَّلاةَإِنَّالصَّلاةَوَأَقِمْالْكِتَابِمِنْإِلَيْكَأُوحِيَمَا))اتْلُتعالىقوله

مَايَعْلَمُوَاللَّهُأَكْبَرُاللَّهِوَلَذكَْرُوَالْمُنْكَرِالْفَحْشَاءِعَنْتَنْهَى

((العظيماللّّهتَصْنَعُونَ(())صدق

ي:

نسخ

اهـ231

18
سما6*22:المقاس31:الأسطرعدد

حديث

حمروأأسود

رطوبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزيرييّحيبنأحمدباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسبيالحلبي

182()



)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

694

مصاحف

والعشرونّ(الحادي)الجزءشريفمصحف

الذينَإِلاَّأَحْسَنُهِيَيالتِيإِلأالْكِتَابِأَهْلَتُجَالرلُوا))وَلاتعالىقوله

((العظيمألله))صدقإِلَيْنَا((أُئزِلَبالَّذيآمَنَّاوَقُولُوامِنْهُمْظَلَمُوا

لَهَايُضَاعَفْمُبَيِّنَةٍبفَاحِشَةٍمِنْكُنَّيَأْتِمَنْالنَّييِّنِسَاءَ))يَاتعالىقوله

((العظيماللهضِعْفَيْنِ(())صدقىالْعَذَابُ

ي:

نسخ

اهـ231

سما6*23:المقاس31:الأسطرعدد18

حديث

حمروأسودأ

رطوبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييّحيبنأحمدباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسييالحلبي

183()



الرقم:
الفن:

المغطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

794

مصاحف

والعشرُون(الثاني)الجزءشريفمصحف

ئؤْتِهَاصَالِحاًوَتَعْمَلْوَرَسُولِهِلِفهِمِنْكُنَّيَقْنُتْ))وَمَنْتعالىقوله

((العظيماللّهكَرِيماً(())صدقرِزْقاًلَهَاوَأَعْتَدْنَامَرَّتَيْنِأَجْرَهَا

غَفَرَلِيتمَا.يَعْلَمُونَقَوْمِيلَيْتَيَاقَالَالْجَنَّةَادْخُلْ))قِيلَتعالىقوله

((العظيماللّه))صدقالْمُكْرَمِينَ((مِنْوَجَعَلَنِيرَبِّي

ي:

نسخ

اهـ231

18
سما6*32:المقاس31:لأسطراعدد

حديث

حمروأأسود

رطوبة

حدلمجث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييحيبنأحمدباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسبيالحلبي

)184(



)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

994

مصاحف

(والعشرونالرابع)الجزءشريفمصحف

إِذْبالصِّدْقِوَكَدتَّلَهاللَّهِعَلَىكَذَبَمِمَّنْأَظْلَمُ))فَمَنْتعالىقوله

((العظيماللّه))صدقلِلْ!افِرِينَ((مَتوًىجَهَنَّمَفِيأَلَس!جَاءَهُ

رَبُّكَوَمَافَعَلَيْهَاأَسَاءَوَمَنْفَلِنَفْسِهِصَالِحاًعَمِلَ))مَنْتعالىقوله

((العظيماللّه))صدقلِلْعَتيد!((يظَلاَّمٍ

ي:

نسخ

اهـ231

سما6*22:المقاس31:الأسطرعدد18

حديث

حمروأأسود

رطوبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييحيبنحمدأباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسبيالحلبي

)185(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطةَ:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

مصاحف

(والعشرونالخامس)الجزءشريفمصحف

أَكَْمَامِهَامِنْئمَرَاتٍمِنْتَخْرُجُوَمَاالسَّاعَةِعِلْمُيُرَدُّ))إِلَيْهِتعالىقوله

((العظيماللّه))صدقيعِلْمِهِ((إِلاَّتَضَعُوَلاأُنتىمِنْتَتمِلُوَمَا

وَلَهُ.الْعَالَمِينَرَبِّالأَرْضِوَرَبِّالسَّْمَوَاتِرَبِّالْتمْدُ))فَلِلَّهِتعالىقوله

اللّه))صدقالْتكِيمُ((الْعَزِيزُوَهُوَوَالأَرْضِالسَّْمَوَاتِفِيالْكِبْرِيَاءُ

((العظيم

ي:

نسخ

اهـ331

سما6كر23:المقاس31:الأسطرعدد18

حديث

حمروأأسود

رطوبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييحيبنأحمدباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسبيالحلبي

186()



)المصا!ف(

:105الرقم

مصاحف:الفن

(والعشرونالسادس)الجزءشريفمصحف:المخطوطةعضان

اللّه))بسمتعالىقوله،مكيةآيةوثلاثونّخمسالأحقافسورة:المخطوطةبداية

الْتكِيمِ((الْعَزِيزِالفهِمِنْالْكِتَابِتَنْزِيلُ.حم.الرحيمالرحمن

((العظيماللّّه))صدق

))صدقى((الْعَلِيمُالْحَكِيمُهُوَإِنَّهُرَبُّكِقَالَكََذَلِكَقَالُوا))تعالىقوله:المخطوطةنهاول

((العظيماللّه

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ123:النسختاريخ

سما*226:المقاس31:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

حدلمج!:الورقنوع

حمروأسودأ:الحبر

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييّحيبنأحمدباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ231سنةالنسبيالحلّبي

187()



الرقم:
المحفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفأت

التجليد:

:ملاحظات

)المحا!ف(

205

مصاحف

(والعشرونالسابع)الجزءشريفمصحف

إِلَىأُرْسِلْنَاإِئَاقَالُواالْمُرْسَلُونَ.أَيُّهَاخَطْبُكُمْفَمَا))قَالَتعالىقوله

((العظيماللّه))صدق((طِينٍمِنْحِجَارَةًعَلَيْهِمْلِنُرْسِلَ.مُجْرِمِينَقَوْمٍ

الْفَفنلِذُووَاللَّهُيَشَاءُمَنيُؤْتِيهِاللَّهِتيَديالْفَضْلَ))وَأَنَّتعالىقوله

((العظيماللّه))صدقالْعَظِيمِ(

ي:

نسخ

اهـ231

18
سما6*32:المقاس31:الأسطرعدد

حديث

حمروأأسود

رطوبة

حديث

عبدالقادرطهوصيةعنالكزبرييّحيبنحمدأباسموقفأولهفي

اهـ231سنةالنسبيالحلبي

188()



){له!ا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطهَ:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآَفات

التجليد:

:ملاحظات

305

مصاحف

(والعشرونالثامن)الجزءشريّفمصحف

الرحمناللّه))بسمايةوعشرونأثنانالمجادلةسورةتعالىقوله

إِلَىوَتَشْتَيِزَوْجِهَافِيتُجَالرلُكَالتِيقَوْلَالفهُسَمِعَقَدْ.الرحيم

اللّه))صدق((بَصِيرٌسَمِيعٌاللَّهَإِنَّتَحَاوُرَكَُمَايَسْمَعُوَاللَّهُاللَّهِ

((العظيم

مِنْفِيهِفَنَفَخْنَافَرْجَهَاأَحْصَنَتْالتِيعِمْرَانَابْنَتَ))وَمَرْيَمَتعالىقوله

الْقَمانِتِينَ((مِنْوَكَانَتْوَكُتيهِرَبّهَاتكَلِمَاتِوَصَدَّقَتْرُوحِنَا

((العظيماللّه))صدق

نسخ

هـا3:القرنهـا231

اسم32*6:المقاس13عددالأسطر:18

حديث

وأحمرأسود

رطوبة

حديث

طهوصيةمنالكزبرييّحيىبنأحمدباسموقفأولهافي

هـا231سنةالنسبيالحلبيعبدالقادر

)918(



)المصا!ف(

:405الرقم

مصاحف:الفن

(والعشرونالتاسع)الجزءشريفمصحف:المخطوطةعنىان

آية((ثلاثونالملكسورة))لىتعاقوله:المخطوطةبداية

كُلِّعَلَىوَهُوَالْمُلْكُبيَدوهِالَّذي))تَبَارَكَالرحيمالرحمناللّهبسم

((العظيماللّهصدق))((قَلييرٌشَيْءٍ

يُؤْمِنُونَ((بَعْدَهُحَدييّثٍفَتأَيِّ.لِلْمُكَذِّتينَيَّوْمَئِدؤ))وَيْلٌلىتعاقوله:المخطوطةنهاية

((العظيماللّه))صدق

:الماديالوصفبيانات

هـا3:القوناهـ231:النسختارنخ

سما*236:المقاس31:الأسطرعدد81:الأوراقعدد

رطوبة:لآفاتا

حديا:لتجليدا

طهالحاجوصيةمنالكزبرييحيبنأحمدباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ331سنةالنسبيالحلبيعبدالقادر

)091(



المصاطف()

:505الرقم

مصاحف:الفن

(الثلاثون)الجزءشريفمصحف:المخطوطةعنىان

اية((أربعونالعظيمالنباءسورةمن))تعالىقوله:المخطوطةبداية

)2(الْعَظِيمِالنَّبَإِعَنْ)1(يَتَسَاءَلُونَ))عَمَّالرحيمالرحمناللّهبسم

مُخْتَلِفُونَ((فِيهِهُمْالَّذي

الناسسورة:المخطوطةَنهاية

:الماديالوصفبيانات

تسخ:الخطنوع

هـا231:النسختارتخ

سما*226:المقاس31:الأسطرعدد18:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

ورطوبةارضة:الافات

حديث:التجليد

عبدالقادرطهروحعنالزبرىيّحيبنأحمدباسموقفأولهفي:ملاحظات

اهـ331سنةالنسبيالحلبي

)191(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

)الم!ا!ف(

556

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

نسخ

خطاب

اهـ246

سما3*23:لمقاسا31:لأسطراعدد433

مشرقي

حمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

ترجمةالسطوروبيندعاءأولهوفيوتجليدترميمإلىويحتاجمفكك

تملكختمأخرهوفيدعاءأخرهوفيإطاراتوداخلالفارسيةباللغة

بهادر.باناللّهخليلباسم

)291(



)المصا!ف(

:705الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اسم26*6:المقاس11الأسطر:عدد393:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأبيضحمروأأسود:الحبر

ورطوبةارضة:الاقات

قديم:التجليد

باللغةترجمةهامشهاوعلىسطورهاوبينوتجليدترميمإلىيحتاج:ملاحظات

مفككة.وأوراقهإطاراتوداخلالفارسية

391()



)المصا!ف(

:805الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

حيانبنعبدالرحيم:الناسخاسم

سماا*الا:المقاس01:الأسطرعدد4.4:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:الحبر

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

رطوبة:الآفات

حديث:التَجليد

بعضطمسوبهقديمترميماثاروبهالقرانختمدعاءأخرهفي:ملاحظات

الترميماثارمنوالحروفالكلمات

)491(



)الهصا!ف(

955:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المغطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ891:النسختارنخ

الأسطر:عدد264:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

رطوبة:الافات

حديث:التجليد

قديمترميماثاروبهإطاراتبهداخل:ملاحظات

)591(

سماك!15126:المقاس11



015:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنىان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

:المقاس9الأسطر:عدد612:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبر

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

ورطوبةارضة:الاَفات

حديث:التجليد

.مفككاهالأوراقبعضوترميمتجليدإلىيحتاج:ملاحظات

691()

)الهصا!ف(

أسم24*ه



)المصا!ف(

115:الرقم

مصاحف:لفن

شريّفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم5.33*23:المقاس51الأسطر:عدد274:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

ورطوبةارضة:الافات

تجديدبدون:التجليد

تملكأولهوفيإطاراتوداخلتقطيعوبهالقرانختمدعاءأخرهفي:ملاحظات

شاهحمدوأخانحسنخانإمامباسم

791()



)المصا!ف(

512:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعضان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اسم5.24*5.6:المقاس11الأسطر:مّدد475:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

وزخرفةتذهيب:الأ!رالفنية

ورطوبةأرضة:الآفات

حديث:التجليد

ناصرمحمدالدينإمام،الدينبدرخواجهباسمتملكأولهفي:ملاحظات

891()



)المصا!ف(

512:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

تسخ:الخطنوع

11الأسطر:عدد473:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاشود:لحبرا

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

ورطوبةأرضة:الاقات

)مملوكي(قديم:التجليد

القرانختمدعاءأخرهوفيإطاراتداخل:ملاحظات

مخالفبخطورقتانأخرهوفي

)991(

سم37*22:المقاس



514:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

إبراهيمبنمحذوم:الناسخاسم

اهـ133:النسختاتيخ

91:الأسطرعدد43.:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الخبر

وزخرفةتذهيب:الأيورالفنية

ورطوبةارضة:الاَفات

حدلمجما:التجليد

القرانختمدعاءأخرهوفيإطاراتداخل:فلاحظات

)002(

:المقاس

)المصا!ف(

أسم36*9



)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

515

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

نسخ

طاهرمحمدبنالحكيمالقاسمأبو

الأسطر:عدد263

مشرقي

وأحمرأسوفى

سم*1426!:المقاس41

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضة

قديم

.القراندعاءأخرهوفيجمالبنعبدالكريمباسمتملكأولهفي

)251(



516:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهايةَ

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

:المقاس9الأسطر:عدد427:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأبيضحمروأاسود:الحبر

وزخرفةتذهيب:الأ!رالفنية

وبللرطوبة:الافات

قديم:التجليد

إطاراتوداخلالفارسيةباللغةترجمةسطورهابين:ملاحظات

)202(

){لمصا!فه(

سم35*25



)الهصا!ف(

:106الرقم

اهـالموافق/231293/بتاريخالعهدةمنأسقطشريّفمصحف:الفن

ما9/3/729

القديمالسجلفيمدونّهوكما:المخطوطةعنىان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

الفسخ:تاريخ

:المقاس:الأسطرعدد:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)302(



)المصا!ف!(

:306الرقم

اهـالموافق/231293/بتاريخالعهدةمنأسقطشريفمصحف:اف

ما9/3/729

القديمالسجلفيمدونهوكما:المخطوطةعضان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:المقاس:الأسطرعدد:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)402(



)الهصا!ف(

:306الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

االنا!سورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

مذهبجميلنسخ.:الخطنوع

اللّهفتحالدينجلالحافظ:الناسخاسم

هـ559//شوال1.:النسختارنخ

سم31*23:المقاس51الأسطر:عدد283:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

وزخرفةتذهيا:الأمورالفنية

أثربلل:الآفات

حديث:الَجليد

كَثيرمنفيمذهب-كَاملمصحفعنعبارةالنسخةهذه-ا:ملاحظات

المصاحف-كتابةفيالتركيالعثمانيالنمطفيهواتبعآياته

اثارتوجدكما-والأزرقالذهبيباللونمزدوجبإطارالنصوأحيط

الطرازمملوكيبغلافالمصحفوغلف-بدايتهفيبدائيترميم

جعلتكمامذهبإطارأطرافهوفيمذهبةمدالياتثلاثتوسطته

!ما!الفواصلوهيالسوراياتفيهامذهبةالشكلدائريةنجوم

فيمذهبةمزخرفةظاهرةنجمةوالأجزاءالأحزابمواضعفيجعلت

الجانبية.الهوامش

)502(



:406الرقم
الوطنيكَطرمتحفإلىمعار/كاملشريفمصحف:اف

ما0/34/499بتاليخ:المخطوطةعئان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبتِانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:المقاس:الأسطرعدد:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)602(

)المصا!ف(



)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

506

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

معتاد.

هـا225

اسم*173:المقاس17الأسطر:عدد245

حديّث

وأحمرأسود

بلل

تركي

إلىملكهبعد:وقال.الحنبليسعيدباسمتملكآ(-1)ق/فيجاء-ا

.0126سنةمؤرخحياتهحالفيمحمودولده

بدائية.ترميمآثارتوجدكَما-2

نقطبثلاثالمصاحففيالمعروفةالترميمبعلاماتالآياتفصلت-3

الأحمر.باللون

التيالألفوضعتكماالإعرابيةبالحركَاتالكلماتشكلت-4

الأحمر.باللونالكلماتفيتكتبولاتلفظ

الأحرفقراءةفيالقراءلاختلافإشاراتعليهاالنسخةوهذه-5

.والكلمات

الأحمر.باللونّايهاوعددالسوراسماءكَتبكَما-6

)702(



)المصا!فه(

:606الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعضان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم*8.172:المقاس51الأسطر:عدد83.:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

زرقوأسودا:لحبرا

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

بلل:الافات

تجليدهأنعلىيدلمماحديثوكعبهالمقوىبالورقمبطنتركي:اف

فقط.الخارجمنالمذكَورالعلافواستخدمحديث

أبيض.بخطمذهبإطارفيالسوراسماءوضعت-ا:ملاحظات

مذهبة.دائرةصورةفيالآياتبينفواصلوضعت-2

مذهب.مزدوجإطارفيالنصوضع!ما-3

علامات(النصإطار)خارجالسجداتاياتازاءفيووضعت-4

باللونزخارفذاتمذهبةدائرةوهي(السجداتاّيات)تنجيم

.الأزرق

)802(



)المصا!ف(

:706الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعضان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

سم12*.533:المقاس11:الأسطرعدد2.6:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودأ:الحبر

الطراز(بنفسمزخرُفلسانوجود)معالتركيالطرازعلىحديثما:اتجب

وسطهاوفيحمراءدائرةشكلفيالآياتبنالفواصلجعلت-ا:ملاحظات

سوداء.نقطة

الأحمرُ.باللونوكتبتمربعاتفيالسوراسماءوضعتكما-3

بدائي.ترميماثارالورقاتبعضفيووجدت-3

)902(



){لهصا!ف(

:806الرقم

:مصاحفا!ن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

معتادنسخ:افنوع

طالببوا:الناسخاسم

سما*37157:المقاس21:الأسطرعدد9.4:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

لاالنسخةهذهوتجليدالمقوىبالورقمبطنالتركيالطرازمن:اب

بقدمهايوحي

الأحمرباللونينالخطوملمزدوجإطارداخلالنصوضع-ا:ملاحظات

.والأزرق

الأحمر.باللونمريعداخلايهاوعددالسوراسماءووضعت-2

منه.المواضعبعضفيبدائيلترميماتارتوجدكما-3

)215(



)المصا!ف(

:906الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعضان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

)حديا(معتاد:لخطانوع

سنةأنهوالظاهر(أخرهفيجاء)هكذا32.الاَخر/25/جماد:النسخظريخ

للمخطوطةالماديةالمعالممنواضحهواهـ)كَما032

سما*5.289:المقاس51الأسطر:عدد4.3:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

زرقاوأحمروأسودا:لحبرا

زخرفة:لفنيةامورلأا

الكرتوني(المقوىبالورق)مبطنالقماشمنحديث:التجليد

أحمر.بخطامربعفيالسورأساجمأكَتبت-ا:ملاحظات

مصمته.اللونحمراءبدائرةبينهافيماالآياتوفصلت-2

وحمراءزرقاءبألوانالتشكيلبدائيةزخرفةوضعتكما-3

.البقرةوأولالفاتحةبسورةمحيطبروازفيمثلثةبأشكال

)211(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الحبر:

الأمورالفنية:

:لتجليد

:ملاحظات

){لم!ا!ف(

615

مصاحفا

شريفمصحف

الفاتحةسورة

مُؤْمِنَيْنِأَبَوَاهُفَكَانَالْغُلامُوَأَمَّا......قولهعندوينتهيأخره.ناقص

((الكهف))سورةوَكَُفْراًطُغْيَاناًيُرْهِقَهُمَاأَنْفَخَشِينَا

ي:

نسخ.

اسم،6)92*ه.ه:المقاس11عددالاسطر:256

وأزرقوأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

حديث

.الأوراقبعضفيقديمترميماثاروجدت-ا

الجانبيةالهوامشعلىالآياتمعانيلبعضترجمةتوجدكما-2

باللونالآياتسطوربينفيماإلىهوكذلك(الفارسية)باللغة

الأسود.باللونوالأولىالا

.والأزرقالأحمرباللونينمزدوجإطارداخلالنصوضع-3

الكهف.سورةإلىالفاتحةسورةمنيبداء-4

)212(



)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الإَفات

التجليد:

:ملاحظات

611

مصاحف

061رقمللنسخةمكملةنسخة

شريفمصحف

مِنْهُخَيْراًرَبُّهُمَايُبْديلَهُمَاأَنْفَأَرَدْنَا:لىتعاقولهويبدأأولهناقص

......رُحْماًوَأَقْرَبَزَكَاةً

الناسسورة

ي:

نسخ.

سما.56*.593:المقاس11:الأسطرعدد

حديث

حمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

أرضة

حديث

باللغةالاَياتسطوربينفيماالاَياتلمعانيترجمةكَتبت-ا

حمر(.أ)بقلمالفارسية

.والأزرقالأحمرباللونينمزدوجإطارفيالنصوضعكَما-2

اخرإلىالمطففينسورةمن)ابتدائيةبدائيةترميمآثارتوجد-3

مشابهبخطاياتهاأكملتقدالسورأواخرأنملاحظةمع(القران

.الأوراقلتمزقوذلكالأصليللط

)213(



)الهصا!ف(

:612الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم،35*ه.5،:المقاس51الأسطر:عدد3لا7:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

كرتوني()ورقحديث:التجليد

الثلا(.)بخطاال!حمرباللونالسوراسماءكتبت-ا:ملاحظات

.اللونحمراءبنقطالآياتبنوفصل-2

الموجودةالنصوصمنشيئاًطمسبدائيترميماثارتوجدكَما-3

الأماكَن.تلكفي
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)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطةَ:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الأمورالفنية:

:الآفات

التخليد:

:تملاحظا

613

مصاحف

وصيانةعاجلترميمإلىتحتاج

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

ضعيفنسخ

سما*5.313:المقاس11الأسطر:عدد544

وزخرفةتذهيب

رضةأ

بأشكالالخارجمنمزخرفكرتونيالطراز()فارسيحديث

حمراء.زهرية

البقرةسورةوأولالفاتحةسورةفيزخرفةالنسخةطرةفيجاء-ا

الفارسي.النمطعلىجذابةبألوانّ

دقيقبخطسطورهابينفيماالاَيّاتلمعانيترجمةتوجدكما-2

.اللونحمرأفارسي

.اللونوأزرقوذهبيحمرأمزدوجإطارضمنالنصوجاء-3

يسيةمزخرفةالاَياتكلماتوتعتفوقسطوروضعتكما-4

اللونّذهبية
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

مصاحف

شريفمصحف

الفاتـةسورة

الناسسورة

نسخ.

بعونيمصطفىالحاج

اهـ/395الأولربيع

اسم.*5.16:المقاس51الأسطر:عدد354

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

النمطعلىمزخرفجلدمنقطعةوالبطانة،الخارجمنحديث

المملوكي.أوالعثماني

الحديث.الحبرنوعالحبرمن-ا

.الأحزابوكذلكلذلكعلاماتووضعتبجزءالقرآن-3

الذهبي.باللونمصمتهدوائرشكلعلىالاَياتفواصلوضعت-3

وعددالسورةاسمفيهوكتبمربعداخلالسورفواتحوضعت-4

والأحمر.الأسودباللونيناياتها

.مشكولنسخيالخط-5
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)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المنهطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

615

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

معتادنسخ

عبداللّه

اهـ018/الحجةذيما

اسم*5.915.3:المقاس51الأسطر:عدد834

وحدلمجمامشرقي

وأزرقوأحمرأسود

زخرفة

)كَرتوني(حديث

أنظرالنستةافتتاحفيالفارسيالنمطعلىزخرفةوضعت-ا

1(.)ق/

.مشكولنسخيالخط-2

لذلكعلاماتووضعتوأحزابوأثمانأرباعإلىالمصحفقسْم-3

بالكتابة.إما

الأحمر.باللوناياتهاوعددالسوراسماءوضعت-4

.أخرهفيبدائيترميماثارتوجد-5
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:شوع

ايد:

:تملاحظا

)الما!فه(

616

مصاحف

شريفمصحف

يُبْدِلَهُمَاأَنْفَأَرَدْنَا.وَكُفْراً:-تعالىقولهعندويبدأ-أولهناقص

لِغُلامَيْنِفَكَانَالْجِدَارُوَأَمَّا.رُحْماًوَأَقْرَبَزَكَاةًمِنْهُخَيْراًرَبُّهُمَا

صَالِحاً....أَبُوهُمَاوَكَانَلَهُمَاكَنزٌتَحْتَهُوَكَانَالْمَليينَةِفِييَتِيمَيْنِ

الناسسورة

صشكولنسخ

3 سما5.3*2152:المقاس9:لأسطراعددْ.

وحديثمشرقي

مزخرفلسانوجودومع،الفارسيالنمطعلىوالغلافحديث

النمط.بنفس

قديم.ترميماتاربعضتوجد-ا

وعددالأسماءوكتبتمستطيلداخلالسوراسماءوضعت-2

الأحمر.باللونالآيّات

.الوقوفوأنواعالقراءلاختلافالنصداخلرموزتوجد-3

والأحمر.الأزرقباللونمزدوجبروازداخلالنصوضع-4

مشكولنسخيالخط-5
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)الهصا!ف(

:617الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المغطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

دقيق.نسخ:الخطنوع

اسم.*5.16:المقاس51الأسطر:عدد341:الأوراقعدد

حدلمجما:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

وزخرفةتذهيب:الأ!را!

قانيحمرأدونهوالعلاف)مزهر(حديث:التبليد

إطارداخلالنصووضعمذهبةزخرفةالنسخةطرةفيجاء-ا:ملاحظات

مذهب.مزخرف

بزخرفةوشجرالذهبيباللونمزدوجبروازداخلالنصوضع-2

كذلك.مذهبة

باللونمذهبمستطيلداخلاياتهاوعددالسوراسماءوضعت-3

.الرماديللونالمائلالأبيض

.مشكولدقيقنسخيالخط-4

الكتب.دارترميممنلعلهاترميماثارتوجد-5

شكلعلىبعضهاوالأجزاءوالتحزيبللتربيععلاماتوضعت-6

مذهبة.مصمتهدوائر
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)الهصا!ف(

:618الرقم

مصاحف:الفن

شريفامصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المغطوطةبداية

الرحيمالرحمناللّهبسم:-الماعونسورةعندوينتهي-أخرهناقص:المخطوطةنهاية

اليتيم.يدعالذيفذلكبالدينيكذبالذيأرأيت

:الماديالوصفبيانات

مشكولنسخ:الخطنوع

اسما*17:المقاس51الأسطر:عدد225:الأوراقعدد

وحديثمشرقي:الورقنوع

اسود:الحبر

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

المملوكيالنمطعلىقديم:التجليد

نسسخيبخطعبسىسورة)منأخرهمنالمصحفأكَمل-ا:ملاحظات

(.المصحفآخرإلىضعيف

مذهبة.مصمتهدوائرشكلفيللاياتصلفواوضعت-2

مصمتامستطيلداخلآياتهاوعددالسوراسماءووضعتا-3

الأبيض.باللونالنصوخطالذهبيباللون

سورةبعدمنيبتدأالنسخةاخرمنسورفينقصيوجد-4

.الأحزاب
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){لمصاطف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

لقيجليد:ا

:تحظاملا

مصاحف
عاجلترميمإلىتحتاجالنسخة

شريّفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

نسخ.

لالهازخواجهوابنعارف

اهـ60/1الحجة15/ذو

اسم5.3كر21:المقاس51الأسطر:مدد4.4

مشرقي

وأزرقحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

بدون

عندووضعذلكورقمبهاالمعمولالأجزاءبحسبالمصحفجزء-ا

مذهبة.وبراويززخرفةجزءكَلرأس

باللونوالنصمستطيلداخلآياتهاوعددالسوراسماءوضعت-2

الأحمر.

والابتداء.للوقوفورموزتعاليقوضعتللنصالجانبيةالهوامشعلى-3

المصحف.ورقاتبعضعلىبدائيةترميماتارتوجد-4

الفارسية.باللغةالنسخةاخرفيوقفيةتوجد-5

)ق/1(:فيجاء

ثقتوهيشهدتراشدبنصالحبنتخادممباركبأنيراهمنيعلم

المصحفهذاوحبستأوقفتراشدبنصالحبينتمنيرةبأن)كذا(

اللّهرسولبحديثوعملاُ)كذا(لمرضاتهوطلباللّهوجهابتغاءالشريف

القاريعلىالحديث،ثلاثمن!!عملهانقطعأدمابنمات}إذا!يليد

بنعبداللّهبنتلبنتهافيهالنظروجعلتالصيانةبشرطالمسلمينمنفيه

سويلم

وصليالشاهدينخيرواللّه،عبيدبنمحمدبنأحمدشهادتهاكَتب

المستعانواللّه،أجمعينوأصحابهآلهوعلىمحمدعلىاللّه
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)المصا!ف(

062:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

.دقيقنسضى:لخطانوع

الصافيعلي:الناسخاسم

هـا277:النسختاريخ

اسم.*16:المقاس51:الأسطرعدد5.3:الأوراقعدد

وحديثمشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

الفارسي.النمطعلىوزخرفةتذهيب:الأ!را!

الفارسي(النمطعلى)وزخرفتهبكرتونمبطنجلد:اب

وذهبي.حمرأبلونينمزدوجبروازداخلالنصوضع-ا:ملاحظات

باللونمصمتهدوائرذاترؤوسها()عنللآياتصلفواووضعت-2

الذهبي.

.مشكولدقيقنسخيالخط-3

.السجداتمواضعفيمزخرفةنجوموضعت-4
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)المصا!ف(

622:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

دقيق.نسخ:الخطنوع

زادهحافظبعمرالمعروفسعيدمحمدحافظ:الناثاسم

هـا273:النسختاريخ

اسم.،*ه17:المقاس51الأسطر:عدد503:الأوراقعدد

وحديامشرقي:الول!نوع

حمروأاسود:الحبر

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

حديث:التجليد

(.ذهبيةمصمتة)دوائرللآياتصلفواوضعت-ا:ملاحظات

مصمتالشكلمستطيلإطارداخلالسوراسماءوضعت-2

الذهبي.باللون

مواضعفيللنصالجانبيةالهوامشعلىزخرفيةنجوموضعت-3

.اتالسجد
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهايهَ

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

لخبر:ا

لفنية:امورلأا

لتجليد:ا

:تملاحظا

)!لم!احفه(

623

مصاحف

مصتصشريف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

جميل.نسخ

عليالحاجبنإسماعيل

الاَخرربيع

أسم*182:المقاس13الأسطر:عدد936

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديثتجليدهبكرتونمبطنالنمطعلىالخارجمنجلدي

وافتتا!الفاتحةكبراويزلسورتيوضعتزخرفةأولهفيجاء-ا

.البقرةسورة

وبألوانمذهبةمستطيلةبراويزداخلالسوراسماءوضعت-2

.أخرى

الهوامشعلىوالأجزاءالأحزابمواضعفيزهريةنجوموضعت-3

للنص.الجانبية

الاَي.رؤوسعنالذهبيباللونمصمتهدوائروضعت-4
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)المصا!ف(

62حا:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

.مشكولنسخ:الخطنوع

المعبودكلامبحافظالمعروفمحمودبنمصطفى:الناسخاسم

هـ9241:النسختاريخ

:المقاس51الأسطر:عدد3.3:الأوراقعدد

وحدلمجامشرقي:الورقنوع

وأزرقاحمروأاسود:الحبر

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

الداخلمنبكرتونمبطنفارسي:التجليد

)225(
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)المصا!فه(

625:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةصان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةَنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

عليقربانسيد:الناسخا!

هـا023:النسختاريخ

اسما*7.17:المقاس21الأسطر:مدد104:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

زرقاوأحمرُوأسودا:لخبرا

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

حدلمجما:التَجليد

زرقا.وأمذهبمزبىوجبروازداخلالنصوضع-ا:ملاحظات

(.ذهبية)دوائرللاياتصلفواوضعت-2

....والأحزابالأرباععن(مذهبة)مصمتهزهريةنجوموضعت-3
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)المصا!ف(

626:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصتف:المخطوطةعؤان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

صفوتمتمد:الناسخاسم

هـا271:النسختارنخ

اسم1*18.5:المقاس51الأسطر:عدد503:الأوراقعدد

وحدلمجامشرقي:الورقنوع

نوقوأحمروأسودأ:لحبرا

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

.بكرتونمبطنفارسي:التجليد

واضحأكثرهاالتركيةباللغةوقفيةمنه1()ق/:فيجاء-ا:ملافت

.الأحرف
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)المصا!ف(

637:الرقم

مصاحف:الفن

شرفمصحف:المخطوطةعضان

الفاتعةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الحليميعلى:الناسخاسم

هـ9251:النسختاريخ

!ا1،*ه17:المقاس17:الأسطرعدد3.3:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

زرقاوأحمروأسودا:لحبرا

وزخرفةتذهيا:الفنيةالأمور

كَرتوني(بورقا)مبطنفارسي:التجليد

)باللونالفارسيالنمطعلىبزخارفالنسخةهذهأولزين-ا:ملاحظات

(.والأزرقوالأخضروالأحمرالذهبي

الذهبي.باللونمصمتهدوائرشكلعلىالآياتفواصلوضعت-2

باللونمصمتمستطيلفياياتهاوعددالسورسماءأوضعت-3

الذهبي.
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)،لمصا!ف(

628:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنىان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

.الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

مشكولنسخ:الخطنوع

الشريفي(سليمانتلاميذ)منمحمديإبراهيم:الناتاسم

هـا246:الناسختاتيخ

سم31كرا5.6:المقاس51الأسطر:عدد2.3:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودا:ا!بر

حديث:التجليد

حديثة.ترميماثارتوجد-ا:ملاحظات

ذهبي.مستطيلفيالسورأسماءجعلت-2

الذهبي.اللونمعحتمتمزدوجإطارداخلالنصوضعكما-3

)923(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:تملاحظا

)المصا!ف(

962

مصاحف

شريفمصحف

الم.الرحيمالرحمناللّهبسم:وثمانونوستمائتان،البقرةسورة

لِلْمُتَّقِينَ.....ىهُدًفِيهِرَيْبَلاالْكِتَابُذَلِكَ

النَّاسِ.ترَبِّأَعُوذُقُلْ.الرحيمالرحمناللّهبسم:ست،الناسسورة

فِييُوَسْوِسُالذي.الْخَنَّاسِالْوَسْوَاسِشَرِّ.مِنْالنَّاسِإِلَهِ.النَّاسِمَلِكِ

وَالنَّاسِ.الْجِنَّةِمِنْ.النَّاسِصُدُورِ

ي:

نسخ.

سما0*5.71:المقاس21الأسطر:عدد168

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

)بطنملامحهبعضاختفتقد(الفارسيالنمط)علىمانوعاًقديم

الحديث.والتجليدالترميمملامحعليهوتظهر(المقوىبالورق

الأحمربالألوانملونةبزخرفةالبقرةسورةفاتحةزخرفت-ا

.(الفارسيالنمط)علىوالذهبيوالأزرق

فيالمستخدمالعبرونوعالنسخخطملامحفيهتظهرالخط-2

لي.يظهرفيماحبرحديثالكتابة

.الأزرقوباللونمذهبمزدوجبروازداخلالنصوضع-3

نهايةمواضعفيالأحمرُ()باللونالجانبيةالهوامشفيجاء-4

ذلك.تبينكَتابةوالسجداتالأجزاء

()023



)المصا!ف(

063:الر!م

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاول

:الماديالوصفبيانات

مشكولنسخ:افنوع

(الفوزيعليالحاجالسيدتلاميذ)منحلميمصطفى:الناسخاسم

هـا3:القونهـا276:النسختاريخ

سما*5.915.2:المقاس51الأسطر:عدد303:الأوراقعدد

وحديثمشرقي:الورقفوع

حمروأاسود:ا!بر

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

.المقوىبالورقمبطن(الفارسيالنمطعدى):التجليد

(والبقرةالفاتحةسورة)عندالنسخةهذهافتتاحيةزخرفت-ا:ملافت

كَذلك.نهايتهاوفي

الذهبي.باللونمصمتهدوائرالآياتفواصلوضعت-2

بالنجومالسجداتومواضعالأجزاءنهايةمواضعميزت-3

.(الجانبيةالهوامش)علىالمذهبةالزخرفية
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631:الرقم

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

غيرموجود

العامالكشفحسبوأسقط

لأسطر:اعدد

)232(

:المقاس

)المحا!ف(



)المصا!ف(

632:الرصم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعضان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

مشكولنسخ:الخطنوع

اسم.،*ه51:المقاس510الأسطر:عدد303:الأوراقعدد

وحديثمشرقي:الورقنوع

وذهبيوأزرقاحمروأاسود:الحبر

حديث:المجد

بزخارف(والبقرةالفاتحةسورة)عدالنسخةافتتاحيةزخرفت-ا:ملاحظات

الفارسي.النمطعلى

مذهب.مزدوجبروازداخلالنصوضع-2

(.الذهبيباللوندائرةشكل)علىبفاصلةالآياتنهايةفصلت-3

الأزرقباللونينزهريةزخرفيةنجومالأجزاءنهاياتفيوضعت-4

(.)والذهبيحمروالأ

الأسفلالنصفمقطوعةغيرم!تملةالنسخةمنالأولىالورقة-5

الفاتحة.سورةبأخرذهبمما

ورقاته.لبعضبدائيةترميماتارتوجدكَما-6
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:تملاحظا

)الهصا!ف(

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

بور!يمدينة:النسخولنتلاميذ)منالحمديحمدأ

(الشكريعبدالرحمنالحاج

اهـ924

اسم1،*ه17:اتس51سطر:لأاعدد403

وحديثمشرقي

وذهبيصفروأوأخضروأزرقحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

بروازبنصفمزخرفلسانمع(المقوىبالورق)مبطنالنمطفارسي

العلافمنالأماميوالشطرالذهبيباللونمنتصفهفيختممع

.مقطوع

مذهبة.دوائرشكلعلىللآياتفواصلوضعت-ا

الفاتحةسورتي)عندالمذكورةبالألوانافتتاحيتهزخرفت-2

(.والبقرة

الهوامشعلىالمذكَورةبالألوانزخرفيةعلامات-وضعت3

والأجزاء.والأرباعالأحزابنهايةعندالجانبية
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طف(الهصا)

634:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الرحمناللّهبسممكيةاياتخمستبتسورة:المسدسورةعند:المخطوطةنهاية

كَسَبَ.وَمَامَالُهُعَنْهُأَغْنَىمَا.وَتَبَّلَهَبٍأَيييَدَاتَبَّتْالرحيم

.لَهَبٍذَاتَئاراًسَيَصْلَى

:الماديالوصفبيانات

نسخ:افنوع

اسم*5.17150:المقاس13الأسطر:مّدد436:الأوراقعدد

حديث:الورقفوع

وأزرقوذهبيوأحمراشود:الحبر

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

حديث:اتجليد

:ملاحظات
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

الماحف()

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

نسخ

سم02*13:المقاس31لأسطر:اعدد361

مشرقي

وذهبيوأزرقحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديث

علىبزخارف(والبقرةالفاتحةسورتي)عندافتتاحيتهزخرفت-ا

الفارسي.النمط

الاَيات.نهاياتعند(ذهبيةدوائرشكل)علىفواصلوضعت-2

.والأرباعالأجزاءنهايةعندمذهبةدائريةعلاماتوضعت-3

مستطيل.داخلآياتهاوعددالسورأساميوضعت-4

والذهبي.الأزرقباللونمزدوجبروازداخلالنصوضع-5

باللونوالمدودالوقفرموزعليهوضعتقدالنصأنكما-6

الأحمر.
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{لمصا!فه(

لرقم:

لفن:

المخطوطة:عنوان

لمخطوطة:اايةول

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

المجد:

:ملاحظات

636

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

مشكولنسخ

الراسحعلي

هـا3:القرناهـ288

اسم*913:المقاس51:الأسطرعدد7.3

مصقولمشرقي

وذهبيوأخضروأزرقحمروأأ"سود

وزخرفةتذهيب

الداخل.منبالكرتونمبطن(الفارسيالنمط)علىجلدي

(البقرةوأولالفاتحةسورتي)عندالنسخةمقدمةزخرفت-ا

الفارسي.النمطعلىزخرفة

(.الذهبيباللون)مصمتهالاَينهايةعنددوائروضعت-2

باللونالشكلمستطيلإطارداخلالسوراسماءوضعت-3

الذهبي.

باللونداخلهولونالخطوص!مزدوجإطارداخلالنصوضع-4

الذهبي.
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)المصا!ف(

637:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعئان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

مشكولنسخ:الخطنوع

اسم)2*ه2:المقاس16الأسطر:عدد928:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

كرتونيحديما:التجليد

أيضات)أنظركذلكوالثانيةوتمزقتهتكفيهاالأولىالورقة-ا:ملاحظات

.(الأخيرةالورقة

فيها.ترميمآثارتوجدكما-2

فيوالمدودوعدمهالوقفورموزعلاماتوجودلوحظكما-3

الأحمر.باللونمواضعها

والأسودالأحمرباللونالخطوطمزدوجإطارداخلالنصوضع-4

والذهبي.

الشكل.مستطيلداخلالأحمرباللونّالسورأساميكَتبت-5
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)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

لحبر:ا

الأمورالفنية:

التجليد:

:تملاحظا

638

مصاحف

شريفمصحف

البسملةبعد:يسنسورةمنويبدأأولهناقص

....مُسْتَقِيمٍصِرَاص!.عَلَىالْمُرْسَلِينَلَمِنْإِتَّكَ.الْحَكِيموَالْقُرانِيس.

البسملةبعدإ1الفاتحةبسورةالنسخةحْتمت

......الدِّينِيَوْممَالِكِ.الرَّحِيمِ.الرَّحْمَنِالْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِالْحَمْدُ

ي:

مشكولنسخ

حسن(بنبحلمي)المعروفمصطفى

هـا3:القونهـا121

اسم02*4:المقاس9الأسطر:عدد175

وأزرقحمروأأسود

أوله()فيوزخرفةتذهيب

الداخلمنبطنتالأيوبيالنمطعلىالأمامي)الوجهبقطعتينجلد

مزخرفلسانذوالمملوكَيالنمطعلىالخلفي)والوجه(بكرتون

(.الثانيالوجهزخرفةبنفسطرفه

قديم.لترميماثاربعضتوجد-ا

ذهبية.دوائرشكلعلىالاَياتأواخرفيعلاماتوضعت-2

الذهبي.باللونّمصمتبمسْتطيلبينهافيماالسورفصلت-3

)923(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)الهصا!ف(

963

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

مشكولنسخ

الصابريمصطفىدرويش

هـ13:القوناهـ238

اسم!9024.4.:المقاس51الأسطر:عدد6ْ3

مشرقي

وزهريداكنحمروأوذهبيوأخضروأزرقحمروأأسود

الفارسي(النمط)علىوزخرفةتذهيب

الوسط(فيبختمزينالمملوكَيالنمط)علىقديم

المصاحف.خطوص!فيمعهودهوكمااسماءتوضعلم-ا

الاَيات.بينفيمامذهبةدوائروضعت-2

مواضعفيالألوانمزخرفةالشكلزهريةعلاماتوضعت-3

.ءلأجزاا

والأسودالأحمرباللونالخطوطمزدوجإطارداخلالنصوضع-4

والذهبي.
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)المصا!ف(

الر!م:

لفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالومتفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

064

مصاحف

6(من/ا)جشريفمصتف

يَوْمِمَالِكِ.الرَّحِيمالرَّحْمَنِ.الْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِالْحَمْدُ:البسملةبعد

......الدِّينِ

:النساءسورةاخرإلى

يكُلِّوَاللَّهتَضِلُّواأَنْلَكُمْاللَّهُيُبَيِّنُالأُنتيَيْنِحَظِّفَلِلذَّكَرِمِتْلُ......

.عَلِيمٌشَيْءٍ

ي:

مشكولنسخ

سم*7.139:المقاس11الأسطر:عدد86

مشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

ذهبية.دوائرشكلعلىفواصلالآياتبينوضعت-ا

الأزرقباللونينالخطوص!مزدوجبروازداخلالنصوضع-3

والذهبي.

اسماءوكتبتمزخرفمذهببمستطيلالسورفواتحزخرفت-3

كذلك.ذهبيبخطالسور

قديمة.ترميمآثارتوجد-4
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

641

مصاحف

/6(2/من)جمصحفاشريف

......نالْعُقُولرأَوْفُواآمَنُواالَّذينَأَيُّهَايَا:المائدةسورةأولمن

اللَّهُحَسْبيفَقُلْتَوَلَّوْافَإِنْ:براءةسورةاخرعندوينتهياخرةناقص

الْعَظِيمِ.الْعَرْشِرَبُّوَهُوَتَوَكلْتُعَلَيْهِهُوَإِلاَّإِلَهَلا

ي:

نسخ

سم*7.319:المقاس11الأسطر:عدد81

مشرقي

وذهبيوأزرقحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديث

ذهبية.دوائرشكلعلىفواصلالآياتبينوضعت-ا

الأزرقباللونينالخطوطمزدوجبروازداخلالنصوضع-3

لذهبي.وا

اسماءوكقبتمزخرُفمذهببمستطيلالسورفواتحزخرفت-3

كَذلك.ذهبيتخطالسور
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)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

642

مصاحف

6(من3)جشريفمصحف

يونسسورةأولمن

إِلَىأَوْحَيْنَاأَنّْعَجَباًلِلنَّاسِأَكَانَ.الْحَكِيمِالْكِتَابِايَاتُتِلْكَالر

....امنُواالَّذينَوَبَشّرْالنَّاسَأَئذرْأَنّْمِنْهُمْرَجُلٍ

مريمسورةآخرعند

لَهُمْتَسْمَعُأَوْأَحَلومِنْمِنْهُمْتُحِسُّهَلْقَرْنٍمِنْقَبْلَهُمْأَهْلَكْنَاوَكَمْ

رِكَْزاً.

ي:

نسخ

84
سمك!9ا7.3:المقاس11:الأسطرعدد

مشرقي

وذهبيحمروأسودأ

حديث

ذهبية.دوائرشكلعلىفواصلالآياتبينوضعت-ا

الأزرقباللونينالخطوطمزدوجبروازداخلالنصوضع-2

والذهبي.

اسماءوكتبتمزخرفمذهببمستطيلالسورفواتحزخرفت-3

كذلك.ذهبيبخطالسور

)242(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

)الهصا!ف(

643

مصاحف

(6/من4)جالكريمالقران

لِتَشْقَى.الْقُرانَعَلَيْكَأَتزَلْنَامَا.طه:طهسورةأولمنالنسخةتبتدأ

الْعُلا.وَالسَّمَوَاتِالأَرْضَخَلَقَمِمَّنْتَنزِيلاًيَخْشَى.لِمَنْتَذْكِرَةًإِلأ

.....اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُ

:(تعالىقوله)عندالمجادلةسورةعندتنتهيالاَخرمنناقصة

الشَّيْطَانِحِزْبُأُوْلَئِكَاللَّهِزكْرَفَأَنسَاهُمْالشَّيْطَانُعَلَيْهِمْاسْتَحْوَذَ

الشَّيْطَانِ.حِزْبَإِنَّأَلا

ي:

نسخ

سم*7.319:المقاس11:الأسطرعدد701

مشرقي

وذهبيحمروأسودأ

يثحك

ذهبية.دوائرشكلعلىفواصلالآياتبينوضعت-ا

والذهبي.الأزرقباللونينالخطوطمزدوجبروازداخلالنصوضع-2

اسماءوكتبتمزخرفمذهببمستطيلالسورفواتحزخرفت-3

!ذلكذهبيبخطالسور

النسخةهذهاخرمنالسوربعضفينقصيوجد:تنبيه-4

ملاحظة:

عندينتهيالصحيحوالترتيبالسورترتيبفيخطأالنسخةفييوجد

فاطر.سورةآخرعند1ق/20

)344(



المصاطف()

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطةَ:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

:افنوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

المجد:

:ملاحظات

644

مصاحف

(6من5)جشريفمصحف

علَىالْمُرْسَلِينَ.لَمِنْإِنَّكَ.الْحَكِيمِوَالْقُرانِ.يس:يسسورةأولمن

....مُسْتَقِيمٍصِرَاطٍ

فَنُزُلٌ.الضَّالِّينَالْمُكَذِّتينَمِنْكَانَإِنْوَأَمَّا:الواقعةسورةاخرإلى

رَبِّكَتاسْمِفَسَبِّحْ.الْيَقِينِحَقُّلَهُوَهَذَاإِنَّ.جَحِيمٍوَتَصْلِيَةُحَمِيمٍمِنْ

الْعَظِيمِ.

ي:

نسخ

78
سمك!9ا7.3:المقاس11:الأسطرعدد

مشرقي

وذهبيحمروأأسود

تذهيب

حديث

ذهبية.دوائرشكلعلىفواصلالاَياتبينوضعت-ا

الأزرقباللونينالخطوم!مزدوجبروازداخلالنصوضع-2

والذهبي.

اسماءوكتيتمزخرفمذهببمستطيلالسورفواتحزخرفت-2

كذلكذهبيبخطالسور

)245(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

)الهصا!ف(

645

مصاحف

(6من6)جالكريمالقران

اللَّهَيُحَادُّونَالَّذينَإِنَّ.الْخَاسِرُونَهُمْ...:المجادلةسورةأخرمن

وَرُسُلِي......أَنَالأَغْلِبَنَّاللَّهُكَتَبَ.الأَذَلِّينَفِيأُوْلَئِكَوَرَسُولَهُ

.إِلَهِالنَّاسِمَلِكِ.النَّاسِترَبِّأَعُوذُقُلْ:البسملةبعد.القراناخرإلى

النَّاسِ.صُدُورِفِييُوَسْوِسُالَّذي0الْخَنَّاسِالْوَسْوَاسِشَرِّمِنْ.النَّاسِ

وَالنَّاسِ.الْجِنَّةِمِنْ

ي:

نسخ

سم*7.319:المقاس11:الأسطرعدد

مشرقي

وأخضروذهبيوأزرقحمروأأسود

حديث

ذهبية.دوائرشكلعلىفواصلالآياتبينوضعت-ا

الأزرقباللونينالخطوطمزدوجبروازداخلالنصووضع-3

والذهبي.

اسماءوكتبتمزخرفمذهببمستطيلالسورفواتحزخرفت-3

كَذلك.ذهبيبخطفيهالسور

)246(



طف(الهصا)

ترجميمإلىيحتاج646:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

ومشكولدقيقنسخ:الخطنوع

سم*7.16،:المقاس13:الأسطرعدد948:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

حديث:التجليد

الأزرقباللونينالخطوطمزدوجبروازداخلالنصوضع-ا:ملاحظات

حمر.والأ

حمراء.صغيرةدوائرشكلعلىالاَيبينفيمافواصلوضعتسا-2

)247(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:تملاحظا

)الهصا!فه(

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

)ضعيف(مشكولنسخ

سما7كر42:لمقاسا41الأسطر:عدد383

مصقولمشرقي

وأزرقىحمروأأسود

)علىمطموسةقديمةزخرفةمزخرفبالجلدتجليدالخارجمن

المقوىالكرتونيبالورقمبطنالداخلومن(المملوكيالنمط

الأحمرباللونينالخطوطمزدوجبروازداخلالنصوضع-ا

والأزرق

وكتبتمستطيلداخلوافتتاحياتهاالسوراسماءوضعت-2

الأحمر.باللون

النزولسبباالجانبيةالهوامشعلىسورةكلأولعند-كتب3

.سورةكَلفضلفيالأحاديثوبعض

نهايةنفيدكَتابيةعلاماتالموضعنفسفيكتبكما،-4

رباعها.أوثلاثةوالأرباعوالأحزابالأجزاء

)348(



){لمصاطف(

الرقم:

الفن:

المغطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:تملاحظا

648

مصاحف

مصتفشريف

(البقرةسورة)من-تعالىقولهمنالنسخةوتبدأ-أولهناقص

بالْكَافِرِينَ....مُحِيطٌوَاللهُالْمَوْتتِحَذَرَ

تعالى-قولهعندالنسخةوتنتهي-أخرهناقص

تَمْلِكُلايَوْمَ.الدِّينِيَؤمُمَاأَدْرَاكَمَاتمَّ.الدّينِيَوْمُمَاأَدْرَاكَوَمَا

لِفهِ.وَالأَمْرُيَوْمَئِلؤشَيْئاًلِنَفْسٍنَفْسٌ

ي:

مشكولنسخ

سم5.32،02*ه:المقاس51:الأسطرعدد702

كتانمشرقي

وأحمرأسود

الكرتونيبالورقالداخلمن)مبطنمهترأ(قديم)جلديالخارجمن

(المقوى

الأحمرباللونالسوراسماءكتبت-ا

)924(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الحبر:

لعنية:الأمورا

لتجليد:ا

:تملاحظا

)الهصا!ف(

964

مصاحف

المصحف(بترتيبالأول)الجزءشريّفمصحف

يَوْيممَالِكِ.الرَّحِيمِالرَّحْمَنِ.الْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِالْحَمْدُ:البسملةبعد

......الدِّينِ

تعالى-قولهعندوينتهي-أخرهناقص

عَمَّاتُسْأَلُونَوَلاكَسَبْتُمْمَاوَلَكُمْكََسَبَتْمَالَهَاخَلَتْقَدْأُمَّةٌتِلْكَ

يَعْمَلُونَّ.كَائوا

ي:

ضعيفنسخ

سما7*7.23:المقاس11:الأسطرعدد81

حمروأسودأ

زخرفة

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الأحمر.باللونالشكلزهريةبزخرفةالنسخةفاتـةزخرفت-3

)025(



){لمصاطف(

:065الرقم

مصاحف:الفن

المصحف(بترتيبالثاني)الجزءشريّفمصحف:المخطوطةعىان

(البقرة)سورة-تعالىقولهعند:المخطوطةبداية

لِلَّهِقُلْعَلَيْهَاكَانُواالَّتِيقِبْلَتِهِمْعَنْوَلاَّهُمْمَاالنَّاسِمِنْالسُّفَهَاءُسَيَقُولُ

....مُسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىيَشَاءُمَنْيَهْلييوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِقُ

تعالى-قولهعند:المخطوطةنهاية

الْمُرْسَلِينَ.لَمِنْوَإِنِّكَنالْحَقِّعَلَيْكَنَتْلُوهَااللَّهِآيَاتُتِلْكَ

:الماديالوصفبيانات

ضعيفتْسخ:الخطنوع

سما*7.317:المقاس11:الأسطرعدد91:الأوراقعدد

حمروأسودا:لحبرا

)كَرتوني(حديث:التجليد

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا:ملاحظات

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الأحمر.باللونالشكلزهريةبزخرفةالنسخةفاتحةزخرفت-3

)251(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

التجليد:

:ملاحظات

الم!اطف()

651

مصاحف

المصحف(بترُتيبالثالث)الجزءشريفامصحف

تعالى-قولهعند

فَضَّلْنَاالرُّسُلُتِلْكَ.الْمُرْسَلِينَلَمِنْوَإِنَّكَتالْحَقِّعَلَيْكَنَتْلُوهَاالفهِاياتُتِلْكَ

الفهُ....كَلَّمَمَنْمِنْهُمْبَعْضٍعَلَىبَعْضَهُمْ

(عمرانآل)سورة-تعالىقولهعند

الأَرْضِمِلْءُأَحَليهِمْمِنْيُقْبَلَفَلَنْكَُفَّارٌوَهُمْوَمَاتُواكََفَرُواائذينَإِنَّ

نَاصِرِينَمِنْلَهُمْوَمَاأَلِيمٌعَذَابٌلَهُمْأُوْلَئِكَبهِافْتَدَىوَلَوْذَهَباً

ي:

ضعيفنسخ

سماك!7ا7.3:المقاس11:الأسطرعدد91

)كرتوني(حدي!سا

حمراء.دوائرشكلعلىالآياتبينفواصلوضعتةا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الأحمر.باللونالشكلزهريةبزخرفةالنسخةفاتحةزخرفت-3

)352(



){لهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

652

مصاحف

المصتف(بترتيبالرابع)الجزءمصتفشريف

(عمرانال)سورة-تعالىقولهعند

بهِاللَّهَفَإِنَّشَيْءٍمِنْتُنْفِقُواوَمَاتُحِبّونَمِمَّاتُنْفِقُواحَتَّىالْيرَّتَنَالُوالَنْ

....عَلِيمٌ

النساء()سورة-تعالىقولهعند

إِلاَّالأُخْتَيْنِبَيْنَتَجْمَعُواوَأَنْصْلايكُمْأَمِنْالَّذينَأَبْنَائِكُمْوَحَلائِلُ

رَحِيماً.غَفُوراًكَانَالفهَإِنَّسَلَفَقَدْمَا

ي:

ضعدضانسخ

اسم7.13*7:المقاس11عددالأسطر:91

وأحمرأسوفى

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الأحمر.باللونّالشكلزهريةبزخرفةالنسخةفاتحةزخرفت-3

)253(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الخبر:

التجليد:

:ملاحظات

)الم!ا!ف(

653

مصاحف

المصحف(بترتيباالخامس)الجزءمصحفاشريفا

النساء()سورة-تعالىقولهعند

عَلَيكُغاللَّهِكِتَابَأَيْمَانُكُمْمَلَكَتْمَاإِلاَّالنِّسَاءِمِنْوَالْمُحْصَنَاتُ

غَيْرَمُحْصِنِينَبأَمْوَالِكُغتَبْتَغُواأَنْذَلِكُمْوَرَاءَمَالَكُمْوَأُحِلَّ

مُسَا!نَ....

النساء()سورة-تعالىقولهعند

عَلِمماً.شَا!راًاللَّهُوَ!انَوَآمَنْتُغشهمكَرتُغإِنْتعَذَاتكُمْاللَّهُيَفْعَلُمَا

ي:

ضعيفنسخ

سمأ*7.317:المقاس11:الأسطرعدد91

حمروأسودأ

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الأحمر.باللونالشكلزهريةبزخرفةالنستةفاتحةزخرفت-3

)254(



)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعذد

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

654

مصاحف

المصحف(بترتيباالسادس)الجزءشريفمصحف

النساء()سورة-تعالىقولهعند

سَمِيعاًاللَّهُوَكََانَظُلِمَمَنْإِلاَّالْقَوْلِمِنْالْجَهْرَنالسُّوءِاللَّهُيُحِبُّلا

عَلِيماً....

(المائدة)سورة-تعالىقولهعند

أَشرَ!واوَالَّذِينَالْيَهًودَآمَنُوالِلَّذينَعَدَاوَةًالنَّاسِأَشَدَّلَتَتدَنَّ

تأَنَّذَلِكَنَصَارَيإِئَاقَالُواالَّذينَامنُوالِلَّذينَمَوَدَّةًأَقْرَيَهُمْوَلَتَجِدَنَّ

وَرُهْبَاناً......قِسِّيسِينَمِنْهُمْ

ي:

ضعيفنسخ

اسم*7.137:المقاس11الأسطر:عدد91

وأحمرأسوفى

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالآياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الآحمر.باللونالشكلزهريةبزخرفةالنسخةفاتحةزخرفت-3

)255(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماد،الوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

ا!بر:

التجليد:

:ملاحظات

!الم!اصثف()

655

مصاحفا

المصحف(بترتيبالسابع)الجزءشريفمصحف

(المائدة)سورة-تعالىقولهعند

مِمَّاالدَّمْعمِنْتَفِيضُأَعْيُنَهُمْتَرَىالرَّسُولِإِلَىأُنزِلَمَاسَمِعُواوَإِذَا

....الْحَقِّمِنْعَرَفُوا

(الأنعام)سورة-تعالىقولهعند

الاَيَاتُإِئَمَاقُلْيهَالَيُؤْمِنُنَّآيَةجَاءَتْهُمْلَئِنْأَيْمَانِهِمْجَهْدَناللَّهِوَأَقْسَمُوا

آَفْئِدَتَهُغوَنُقَلِّبُ.يُؤْمِنُونَلاجَاءَتْإِذَاأَنَّهَايُشْعِرُكُمْوَمَااللَّهِعِنْدَ

...مَقأَوَّلَبهِيُؤمِنُوالَمْكَمَاوَأَئصَارَهُمْ

91
سما7*731.:ستا11لأسطر:اعدد

حمروأأسود

)!رتوني(حديث

حمراء.دوائرش!لعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا

الآحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الآحمر.باللونالشكلزهريةبزخرفةالنسخةفاتحةزخرفت-3
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)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

656

مصاحف

المصحف(بترتيباالثامن)الجزءشريفمصحف

(الأنعام)سورة-تعالىقولهعند

كُلَّعَلَيْهِمْوَحَشَرْنَاالْمَوْتَىوَكََلَّمَهُمْالْمَلائِكَةَإِلَيْهِمْنَزَّلْنَاأَنَّنَاوَلَوْ

لِيُؤْمِنُوا....كَانُوامَاقُبُلاًشَيْءٍ

(الأعراف)سورة-تعالىقولهعند

يُؤْمِنُوالَمْوَطَائِفَةٌبهِأُرْسِلْتُنالذيامنُوامِنْكُمْطَائِفَةٌكَانَهـاِنْ

...الْحَاكَِمِينَخَيْرُوَهُوَبَيْنَنَاالفهُيَحْكُمَحَتَّىفَاصْيرُوا

سما*7.317:المقاس11:الأسطرعدد91

مشرقي

حمروأسودأ

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الآحمر.باللونالشكلزهريةبزخرفةالنسخةفاتحةزخرفت-3
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

657

مصاحف

المصحف(بترتيبالثامن)الجزءشريفمصحف

(الأعراف)سورة-تعالىقولهعند

وَالَّذِينَشُعَيْبُيَالَنُخْرِجَنَّكَقَوْمِهِمِنْاسْتَكْبَرُواالَّذينَالْمَلأقَالَ

.....مِلَّتِنَافِيلَتَعُوذنَّأَوْقَرْيَتِنَامِنْمَعَكَامنُوا

(الأنفال)سورة-تعالىقولهعند

فَإِنَّانتَهَوْافَإِنْلِلَّهِ!لُّهالدِّينُوَيَكُونَفِتْنَةٌتَكُونَلاحَتَّىوَقَاتِلُوهُمْ

بَصِيريَعْمَلُونَبمَااللَّهَ

ي:

نسخ

91
سهـاا*7.317:المقاس11لأسطر:اعدد

حمرأسود"وأ

حديث)!رتوني(

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينصلفواوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الأحمر.باللونالشكلزهريةبزخرفةالنسخةفاتحةزخرفت-3
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)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

658

مصاحف

المصحف(بترتيبالعاشر)الجزءشريفامصحف

(الأنفال)سورة-تعالىقولهعند

وَاعْلَمُوا.النَّصِيرُوَنِعْمَالْمَوْلَىنِعْمَمَوْلاكَُمْاللَّهَأَنَّفَاعْلَمُواتَوَلوْاوَإِنْ

وَالْيَتَامَىالْقُرْبَىوَلِذِيوَلِلرَّسُولِخُمُسَهُلِلَّهِفَأَنَّشَيْءٍمِنْغَنِمْتُمْأَنَّمَا

....وَالْمَسَا!ينِ

التوبة()سورة-تعالىقولهعند

تأَنْرَضُواأَغْنِيَاءُوَهُمْيَسْتَأْزنُونَكَالَّدوينَعَلَىالسَّييلُإِنَّمَا....

يَعْلَفونَ.لاقَهُمْقُلُونهِمْعَلَىاللَّهُوَطَبَعَالْخَوَالِفِمَعَيَكُوئوا

ي:

ضعيفنسخ

سما7.3178:المقاس11:الأسطرعدد91

حمروأسودأ

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالآياتبينصلفواوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الآحمر.باللونالشكلزهريةبزخرفةالنسخةفاتحةزخرفت-3

)925(



الرقم:
المحفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

:الأوراقعدد

لحبر:ا

التجليد:

:تملاحظا

)الما!ف(

965

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالحادي)الجزءشريفمصحف

التوبة()سورة-تعالىقولهعند

قَدْلَكُمْئؤْمِنَلَنْتَعْتَذرُوالاقُلْإِلَيْهِمْرَجَعْتُمْإِذَاإِلَيْكُمْيَعْتَذرُونَ

إِلَىتُرَدُّونَئمَّوَرَسُولُهُعَمَلَكُمْاللَّهُوَسَيَرَىأَخْبَارِكُمْمِنْاللّهُنَبَّأَنَا

....وَالشَّهَادَةِالْغَيْب!عَالِمِ

هود()سورة-تعالىقولهعند

ثِيَابَهُمْيَسْتَغْشُونَحِينَأَلامِنْهُلِيَسْتَخْفُواصتدُورَهُمْيَتْنُونَإِئَهُمْأَلا....

الصُّدُورِ.تذَاتِعَلِيمٌإِئَهُيُعْلِنُونَوَمَايُسِرُّونَمَايَعْلَمُ

ي:

اسم7.13*7:المقاس11عددالأسطر:91

وأحمرأسود

حدلمجث)!رتوني(

حمراء.دوائرشكلعلىالآياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

الأحمر.باللونالشكلزهريةبزخرفةالنسخةفاتحةزخرفت-3

()026



)الم!ا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

066

مصاحف

المصتف(بترتيبعشرالثاني)الجزءشريفمصتف

هود()سورة-تعالىقولهعند

مُسْتَقَرَّهَاوَيَعْلَمُرِزْقُهَااللَّهِعَلَىإِلاَّالأَرْضِفِيدَابَّةٍمِنْوَمَا

....مُيينٍكِتَابٍفِيكُلٌّوَمُسْتَوْدَعَهَا

يوسف()سورة-تعالىقولهعند

....الْخَائِنِينَ!يْدَيَهْدييلااللَّهَوَأَنَّبالْغَيْبِأَخُنْهُلَمْأَنِّيلِيَعْلَمَذَلِكَ

ضعيفانسخ

سما*7.317:المقاس11:الأسطرعدد

حمروأأسود

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

الم!احف()

661

مصاحف

المصتف(بترتيبعشرالثالث)الجزءمصحفاشريف

يوسف()سورة-تعالىقولهعند

غَفُورٌرَبِّيإِنَّرَبِّيرَحِمَمَاإِلاَّتالسُّوءِلأَمَّارَةٌالنَّفْسَإِنَّنَفْسِيأُبَرِّئُوَمَا

رحِيم....

إبراهيم()سورة-تعالىقولهعند

وَلِيَذَّ!رَوَاحِدٌإِلَهٌهُوَأَئَمَاوَلِيَعْلَمُوابهِوَلِيُنذَرُوالِلنَّاسِبَلاغهَذَا

الأَلْبَابِ.أُوْلُوا

ي:

ضعيفنسخ

سهـأا*7.137:المقاس11سطر:لأاعدد18

مصقولمشرقي

حمروأأسود

)!رتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالآياتبينفواصلوضعت-ا

الاحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2
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المصاطف()

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

اتجيِد:

:ملاحظات

662

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالرابع)الجزءشريفامصحف

الحجر()سورة-تعالىقولهعند

كََائوالَوْكََفَرُواالَّذِينَيَوَدُّرُبَمَا.مُيينٍوَقُرانالْكِتَابِآيَاتُتِلْكَالر

مُسْلِمِينَ....

النحل()سورة-تعالىقولهعند

مُخسِنُونَ.هُمْوَالَّذِينَاتَّقَوْاالَّذينَمَعَاللَّهَإِنَّ

ي:

ضعيفنسخ

اسم*7.137:المقاس11الأسطر:عدد18

مشرقي

حمروأأسود

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلىعلىالاَياتبينفواصلوضعتا-ا

الأحمرُ.باللونبروازداخلالنصووضع-2
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

)الهصا!ف(

663

مصاحف

المصحف(بترتيباعشرالخامس)الجزءشريفمصحف

الإسراء()سورة-تعالىقولهعند

الْصَمتجِدِإِلَىالْحَرَامِالْمَسْجِلومِنلَيْلاًبعَبْرهِأَسْرَىالَّذيسُبْحَانَ

....حَوْلَهُبَارَكَْنَاالَّذيالأَقْصَى

الكهف()سورة-تعالىقولهعند

بغَيْرِنَفْسٍزَكِيَّةًنَفْساًأَقَتَلْتَقَالَفَقَتَلَهُغُلاماًلَقِيَاإِذَاحَتَّىفَانطَلَقَا

نُكْراًشَيْئاًجِتتَلَقَدْ

ضعيفانسخ

سماكا*1لا،3:المقاس11:الأسطرعدد

مشرقي

حمروأسودأ

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالآياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-3
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)المصا!فه(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

664

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالسادس)الجزءشريفمصحف

الكهف()سورة-تعالىقولهعند

شَيْءٍعَنْسَأَلْتُكَإِنْقَالَ.صَبْراًمَعِيتَسْتَطِيعَلَنْإِنَّكَلَكَأَقُلْأَلَمْقَالَ

عُذْراً....لَدُنِّيمِنْبَلَغْتَقَدْتُصَاحِبْنِيفَلابَعْدَهَا

طه()سورة-تعالىقولهعند

السَّوِيِّالصِّرَاطِأَصْحَابُمَنْفَسَتَعْلَفونَفَتَرَبَّصُوامُتَرَيِّصٌكُلٌّقُلْ

اهْتَدَىوَمَنْ

ضعيفانسخ

سما*7.317:المقاس11:الأسطرعدد18

مشرقي

حمروأسودأ

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

لخط:انو!

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

665

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالسابع)الجزءشريفامصحف

الأنبياء()سورة-تعالىقولهعند

ذِنحرٍمِنيَأْتِيهِمْمَا.مُعْرِضُونَغَفْلَةٍفِيوَهُمْحِسَابُهُمْلِلنَّاسِاقْتَرَبَ

يَلْعَبُونَ....وَهُغاشتَمَعُوهُإِلاَّمُحْدَثٍرَبِّهِمْمِنْ

الحج()سورة-تعالىقولهعند

فَنِعْمَمَوْلا!مْهُوَتالفهِوَاعْتَصِمُواالزَّ!اةَواتواالصَّلاةَفَأَقِيمُوا.....

النَّصِيروَنِعْمَالْمَوْلَى

ضعيفنسخ

سما*7137.:المقاس11:الأسطرعدد17

مشرقي

حمروأأسوذ

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالآياتبينصلفواوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2
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)اله!ا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

666

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالثامن)الجزءمصحفاشريف

(المؤمنون)سورة-تعالىقولهعند

عَنهُمْوَالَّذِينَ.خَاشِعُونَصَلاتِهِمْفِيهُمْالَّذينَ.الْمُؤْمِنُونَأَفْلَحَقَدْ

مُعْرِضُونَ.....اللَّغْوِ

(الفرقان)سورة-تعالىقولهعند

بَصِيراً.رَبُّكَوَ!انَأَتَصْيرُونَفِتْنَةًلِبَعْضٍبَعْضَكُمْوَجَعَلْنَا

ي:

ضعيفانسخ

اسم*7.137:المقاس11الأسطر:عدد.3

مشرقي

حمروأأسود

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-3

)367(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

667

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالتاسع)الجزءشريفمصحف

(الفرقان)سورة-تعالىقولهعند

رَبَّنَانَرَىأَوالْمَلائِكَةُعَلَيئاأُنزِلَلَوْلالِقَاءَنَايَرْجُونَلاالذينَوَقَالَ

كََييراً....عُتُوّاًوَعَتَوْاأَنفُسِهِمْفِياسْتَكْبَرُوالَقَدْ

النمل()سورة-تعالىقولهعند

تَجْهَلُونَ.قَوْمٌأَئتُمْبَلْالنِّسَاءِذونِمِنْشَهْوَةالرِّجَالَلَتَأْتُونَأَئِنَّكُمْ...

ضعيفنسخ

سمالا*7.31:المقاس11:الأسطرعدد91

مشرقي

حمروأأسود

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

268()



)المصا!ف(

668:الرقم

:مصاحفا!ن

المصحف(بترتيبوالعشرونالحادي)الجزءشريفمصتف:المخطوطةعنوان

(العنكبوت)سورة-تعالىقولهعند:المخطوطةبداية

مِئهُغ..ظَلَمُواالَّذِينَإِلأأَحْسَنُهِيَتالَّتِيإِلاَّالْكِتَابِأَهْلَتُجَالرلُواوَلا

(الأحزاب)سورة-تعالىقولهعند:المخطوطةنهاية

الْعَذَابُلَهَايضَاعَفْمُبَيِّنَةٍتفَاحِشَةٍمِنْكُنَّيَأْتِمَنْالنَّييِّنِسَاءَيَا

يَسِيراًاللَّهِعَلَىذَلِكَوَكَانَضِعْفَيْنِ

:الماديالوصفبيانات

ضعيفنسخ:الخطنوع

اسم*7.137:المقاس11الأسطر:عدد16:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

)كَرتوني(حديا:اتجليد

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا:ملاحظات

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

)926(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجلتِد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

966

مصاحفا

المصحف(بترتيباوالعشرونالثاني)الجزءشريفمصحف

(الأحزاب)سورة-تعالىقولهعند

مَرَّتَيْنِأَجْرَهَائؤْتِهَاصَالِحاًوَتَعْمَلْوَرَسُولِهِلِلَّهِمِنْكُنَّيَقْنُتْوَمَنْ

كََرِيماً....رِزْقاًلَهَاوَأَعْتَدْنَا

يس()سورة-تعالىقولهعند

وَجَعَلَنِيرَبِّيغَفَرَلِيبمَا.يَعْلَمُونَقَوْمِيلَيْتَيَاقَالَالْجَنَّةَادْخُلْقِيلَ

الْمُكْرَمِينَ.مِنْ

ضعيفانسخ

سمأ*7.317:المقاس11لأسطر:اعدد16

مشرقي

حمروأسودأ

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالآياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

()027



)الهصا!ف(

067:الرقم

مصاحفه:الفن

المصحف(بترتيبوالعشرونالثالث)الجزءشريفامصحف:المخطوطةعنىان

يس()سورة-تعالىقولهعند:المخطوطةبداية

مُنزِلِينَ..كُنَّاوَمَاالسَّمَاءِمِنْجُندٍمِنْبَعْلوهِمِنْقَوْمِهِعَلَىأَنزَلْنَاوَمَا

الزمر()سورة-تعالىقولهعند:المخطوطةنهاية

تَخْتَصِمُونَرَبِّكُمْعِنْدَالْقِيَامَةِيَوْمَإِنَّكُمْتمَّ.مَيِّتُونَياِتَّهُمْمَيِّتٌإِنَّكَ

:الماديالوصفبيانات

سما*7.317:المقاس11:الأسطرعدد3.:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:الحبر

)!رتوني(حديا:التجليد

حمراء.دوائرشكلعلىالآياتبينفواصلوضعت-ا:ملاحظات

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

()271



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

671

مصاحف

المصحف(بترتيبوالعشرونالرابع)الجزءشريفمصحف

الزمرسورة-تعالىقولهعند

إِئَكُمْتمَّ.مَيِّتُونَوَإِنَّهُمْمَيِّتٌإِنَّكَ.يَعْلَمُونَلاأَكْئرُهُمْبَلْلِلَّهِالْحَمْدُ

......تَخْتَصِمُونَرَبِّكُمْعِنْدَالْقِيَامَةِيَوْمَ

فصلتسورة-تعالىقولهعند

مُرِيبا.مِنْهُلثتَكٍّلَفِيوَإِنَّفمْبَيْنَهُمْلَقُضِيَرَبِّكَمِنْسَبَقَتْكَلِمَةٌوَلَوْلا

ضعيفنسخ

سما*!ا1يا،3:المقاس11:الأسطرعدد16

مشرقي

حمروأأسود

)كرتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالآياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

)272(



المصاطف()

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

672

مصاحف

المصتف(بترتيبوالعشرونالخامس)الجزءشريفمصحف

فصلت()سورةتعالىقولهعند

لِلْعَييدِتظَلأمٍرَبُّكَوَمَافَعَلَيْهَاأَسَاءَوَمَنْفَلِنَفْسِهِصَالِحاًعَمِلَمَنْ

الجاثية()سورةتعالىقولهعند

مَانَدْرِيمَاقُلْتُمْفِيهَارَيْبَلاوَالسَّاعَةُحَقٌّالفهِوَعْدَإِنَّقِيلَوَاِذَا

تمُسْتَيْقِنِينَنَحْنوَمَاظَنّاًإِلاَّنَظُنُّإِنْالسَّاعَةُ

ضعيفنسخ

سما7*7.31:سات11لأسطر:اعدد91

مشرقي

حمروأسودأ

)كرتوني(حدلمجما

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينفواصلوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-2

)373(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

673

مصاحف

المصحف(بترتيبوالعشرونالسادس)الجزءشريفامصحف

الجاثيةسورة-تعالىقولهعند

((يَسْتَهْزِثون....بهِكَانُوامَاتهِمْوَحَاقَعَمِلُوامَاسَيِّئَاتُلَهُمْ))وَبَدَا

(ق)سورةتعالىقولهعند

مَنبالْقُراّنِفَذَكِّرْنجَبَّارٍعَلَيْهِمْأَتتَوَمَايَقُولُونَبمَاأَعْلَمُ))نَحْنُ

وَعِير((يَخَافُ

ي:

نسخ

15
سمأ*7.317:المقاس11لأسطر:اعدد

مشرقي

حمروأسودأ

)!رتوني(حديث

حمراء.دوائرشكلعلىالاَياتبينصلفواوضعت-ا

الأحمر.باللونبروازداخلالنصووضع-3

)274(



)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

674

مصاحف

المصحف(بترتيبالخامس)الجزءمصحفاشريف

النساء()سورةتعالىقولهعند

أَيْمَانُكُمْمَلَكَتْمَاإِلاَّالنِّسَاءِمِنْوَالْمُحْصَنَاتُ/البسملةبعد

يأَمْوَالِكُمْتَبْتَغُواأَنْذَلِكُمْوَرَاءَمَالَكُهـاْوَأُحِلَّعَلَيْكمْاللَّهِكِتَابَ

......غَيْرَمُسَافِحِينَ....مُحْصِنِينَ

مَاعَظِيماً.أَجْراًالْمُؤْمِنِينَاللَّهُيُؤْتِوَسَوْفَالْمُؤْمِنِينَمَعَفَأُوْلَئِكَ...

علِيماًلثثَاكِراًاللَّهُوَكََانَوَامنْتُمْشَكَرْتُمْإِنْتعَذَابكُمْاللَّهُيَفْعَلُ

مشكولنسخ

سما5،ه*21:سات9سطر:لأاعدد17

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

المقوىالكرتونيبالورقالداخلمنمبطنالخارجمنجلديِ

تشجيريةزخرفةأعلاهفيبإطارالنسخةافتتاحيةزخرفت-ا

والأحمرالذهبيباللونينخفيفة

ذهبية.دوائرشكلعلىالاَياتبينفيمافواصلوضعت-2

)275(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

الم!احف()

675

مصاحف

المصتف(بترتيباالسادس)الجزءشريّفمصحف

النساء()سورةتعالىقولهعند

سَمِيعاًاللَّهُوَكَانَّظُلِمَمَنْإِلاَّالْقَوْلِمِنْالْجَهْرَتالسُّوءِالفهُيُحِبُّ)الا

عَفُوّاًكَانَاللَّهَفَإِنَّسُوءٍعَنْتَعْفُواأَوْنُخْفُوهُأَوْخَيْراًتُبْدُواإِنْعَلِيماً.

قَلييراً...((

(المائدة)سورةتعالىقولهعند

يأَنَّذَلِكَنَصَارَىإِئَاقَالُواالَّذينَامنُوالِلَّذينَمَوَدَّةًأَقْرَبَهُمْ))وَلَتَجِدَنَّ

يَسْتَكْيرُونَ((لاوَأَلَّهُمْوَرُهْبَاناًقِسّيسِينَمِنْهُمْ

ي:

مشكولنسخ

اسم21*5.5:المقاس9الأسطر:عددا!ا

حمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

المقوىالكرتونيبالورقالداخلمنمبطنالخارجمنجلديحديث

ومذهبةملونةصلوالفوامذهبةإطاراتداخل

376()



)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

676

مصاحف

المصحف(بترتيبالسابع)الجزءشريفمصحف

(المائدة)سورةتعالىقولهعند

مِمَّاالدَّمْعمِنْتَفِيضُأَعْيُنَهُمْتَرَىالرَّسُولِإِلَىأُنزِلَمَاسَمِعُوا))وَاِذَا

الْحَقِّ...((مِنْعَرَفُوا

(الأنعام)سورة:تعالىقولهعند

فِيوَنَذَرُهُمْمَرَّؤأَوَّلَتهِيُؤْمِنُوالَمْكَمَاوَأَبْصَارَهُمْأَفْئِدَتَهُمْ))وَنُقَلِّبُ

يَعْمَهُونَ((طُغْيَانِهِمْ

مشكولنسخ

18

مشرقي

سما5.5*21:سات9لأسطر:اعدد

وذهبيحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديث

ومذهبةملونةصلوالفوامذهبةإطاراتداخل

377()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التَجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

677

مصاحف

المصتف(بترتيبالتاسع)الجزءشريفمصحف

(الأعراف)سورةتعالىقولهعند

وَالَّذِينَشُعَيْبُيَالَنُخْرِجَنَّكَقَوْمِهِمِنْاسْتَكْبَرُواائذينَالْمَلأ))قَالَ

كََارِهِينَ...((كَُنَّاأَوَلَوقَالَمِلَّتِنَافِيلَتَعُودُنَّأَوْقَرْيَتِنَامِنْمَعَكَآمَنُوا

(الأنفال)سورةتعالىقولهعند

اللَّهَأَنَّفَاعْلَمُواتَوَلَّوْاوِان.بَصِيرٌيَعْمَلُونَيمَااللَّهَفَإِنَّانتَهَوْا))فَإِنْ

النَّصِير((وَنِعْمَالْمَوْلَىنِعْمَمَوْلاكَُمْ

مشكولنسخ

18

مشرقي

اسم،5ك!ه21:المقاس9الأسطر:عدد

وذهبيحمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

حديث

ومذهبةملونةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

278()



)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

678

مصاحف

المصتف(بترتيبالعاشر)الجزءمصتصشريف

(الأنفال)سورةتعالىقولهعند

الْقُرْبَىوَلِذِيوَلِلرَّسُولِخُمُسَهُلِفهِفَأَنَّشَيْءٍمِنْغَنِمْتُمْأَنَّمَا))وَاعْلَمُوا

...((السَّييلِوَابْنِوَالْمَسَاكِينِوَالْيَتَامَى

(براءة)سورةتعالىقولهعند

يَكُوئواتأَنْرَضُواأَغْنِيَاءُوَهُمْيَسْتَأْزنُونَكَالَّذينَعَلَىالسَّبيلُ))إِتَّمَا

يَعْلَمُونَ((لافَهُمْقُلُوتهِمْعَلَىاللَّهُوَطَبَعَالْخَوَالِفِمَعَ

ي:

مشكولنسخ

اسم*215.5:المقاس9:الأسطرعدد17

مشرقي

وذهبيحمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

حدلمجما

ومذهبةملونةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

)927(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!فه(

967

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالحادي)الجزءشريفمصحف

التوبة()سورةتعالىقولهعند

قَدْلَكُمْئؤْمِنَلَنْتَعْتَذرُوالاقُلْإِلَيْهِمْرَجَعْتُمْإِذَاإِلَيْكُمْ))يَعْتَذرُونَ

((أَخْبَارِ!مْ...مِنْاللَّهُنَبَّأَنَا

هود()سورةتعالىقولهعند

ثِيَابَهُغيَسْتَغْشُونَحِينَأَلامِنْهُلِيَسْتَخْفُواصُدُورَهُمْيَتْنُونَإِنَّهُمْ))أَلا

الصُّدُورِ.....((بذَاتِعَلِيمٌإِئَهُيُعْلِنُونَوَمَايُسِرُّونَمَايَعْلَمُ

ي:

مشكولنسخ

اسم،5ك!ه21:المقاس9الأسطر:عدد18

مشرقي

وذهبيحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديثما

ومذهبةملونةصلوالفوامذهبةإطاراتداخل

()028



)المصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجلتِد:

:ملاحظات

068

مصاحفأ

المصحف(بترتيباعشرالثالث)الجزءشريفامصحف

يوسف()سورةتعالىقولهعند

رَبِّيإِنَّرَبِّيرَحِمَمَاإِلاَّتالسُّوءِلأَمَّارَةٌالنَّفْسَإِنَّنَفْسِيأُبَرِّئُ))وَمَا

...((رَحِيمٌغَفُورٌ

إبراهيم()سورةتعالىقولهعند

وَلِيَذَّكَّرَوَاحِدٌإِلَهٌهُوَأَنَّمَاوَلِيَعْلَمُواتهِوَلِيُنذَرُوالِلنَّاسِبَلاغ))هَذَا

الأَلْبَابِ((أُوْلُوا

مشكولنسخ

اسم،215*ه:المقاس9الأسطر:عدد91

مشرقي

وذهبيحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديث

ومذهبةملونةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

(281)



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

681

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالخامس)الجزءشريفامصحف

الإسراء()سورةتعالىقولهعند

الْمَسْجِدِإِلَىالْترَامِالْمَسْجِليمِنْلَيْلاًتعَبْلوهِأَسْرَىالَّذي))سُبْحَانَ

السَّمِيعُهُوَإِنَّهايَاتِنَامِنْلِنُرِيَهُحَوْلَهُبَارَكْنَاالَّذيالأَقْصَى

الْبَصِيرُ((((

الكهف()سورةتعالىقولهعند

تغَيْرِزَكِيَّةًنَفْساًأَقَتَلْتَقَالَفَقَتَلَهُغُلاماًلَقِيَاإِذَاحَتَّى))فَانطَلَقَا

((ئكْراً.....شَيْئاًجِتتَلَقَدْنَفْسٍ

ي:

مشكولنسخ

اسم*215.5:المقاس9:الأسطرعدد18

مشرقي

وذهبيحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديحث

ومذهبةملونةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

)282(



)الممما!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

682

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالسادس)الجزءشريفمصحف

الكهف()سورةتعالىقولهعند

عَنْسَأَلْتُكَإِنْقَالَ.صَبْراًمَعِيتَسْتَطِيعَلَنْإِنَّكَلَكَأَقُلْأَلَمْ))قَالَ

((عُذْر.....لَدُنِّيمِنْبَلَغْتَقَدْتُصَاحِبْنِيفَلابَعْدَهَاشَيْءٍ

طه()سورةتعالىقولهعند

السَّوِيِّالصِّرَاطِأَصْحَابُمَنْفَسَتَعْلَمُونَفَتَرَبَّصُوامُتَرَيِّصٌكُلٌّ))قُلْ

...((اهْتَدَىوَمَنْ

مشكولنسخ

18

مشَرقيه

حمرُوأسودأ

اسم21*5.5:المقاس9لأسطر:اعدد

وزخرفةتذهيب

حديث

ومذهبةملونةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

283()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

683

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالثامن)الجزءشريفامصحف

(المؤمنون)سورةتعالىقولهعند

عَنْهُمْوَالَّذِينَخَاشِعُونَ.صَلاتِهِمْفِيهُمْالَّذينَ.الْمُؤْمِنُونَأَفْلَحَ))قَدْ

...((مُعْرِضُونَاللَّغْوِ

(الفرقان)سورةتعالىقولهعند

وَيَمْشُونَالطَّعَامَلَيَأْ!لُونَإِئَهُمْإِلاَّالْمُرسَلِينَمِنْقَبْلَكَأَرْسَلْنَا))وَما

رَبُّكَوَكََانَأَتَصئيرُونَفِتئةًلِبَعْضبىبَعْضَكُمْوَجَعَلْنَاالأَسْوَاقِفِي

بَصِيراً.((

مشكولنسخ

31

مشرقي

حمروأأسود

اسم،215*ه:المقاس9الأسطر:عدد

وزخرفةتذهيب

حديحسا

ومذهبةملونةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

)284(



المصاطف()

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

684

مصاحف

المصحف(بترتيبعشرالتاسع)الجزءمصتفشريف

(الفرقان)سورةتعالىقولهعند

رَبَّنَانَرَىأَوْالْمَلائِكَةُعَلَيْنَاأُنزِلَلَوْلالِقَاءَنَايَرْجُونَلاالمحوينَ))وَقَالَ

.((.....كََييراًعتُوّاًوَعَتَوْاأَنفُسِهِمْفِياسْتَكْبَرُوالَقَدْ

النمل()سورةتعالىقولهعند

لَتَأْتُونَأَئِنَّكُمْ.تُبْصِرُونَوَأَئتُمْالْفَاحِشَةَأَتَأْتُونَلِقَوْمِهِقَالَإِذ))وَلُوطاً

......((تَجْهَلُونَقَوْمٌأَئتُمْبَلْالنِّسَاءِدُونِمِنْشَهْوَةًالرِّجَالَ

ي:

مشكولنسخ

اس!ا،5*ه31:المقاس9الأسطر:عدد32

مشرقي

وذهبيحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديث

ومذهبةملونةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

285()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

685

مصاحف

المصحف(بترتيبوالعشرينالحادي)الجزءشريفمصحف

(العنكبوت)سورةتعالىقولهعند

مِنْهُمْظَلَمُواالَّذِينَإِلاَّأَحْسَنُهِيَتالَّتِيإِلاَّالْكِتَابِأَهْلَتُجَالرلُوا))وَلا

وَاحِدٌوَإِلَهُكُمْوَإِلَهُنَاإِلَيْكُمْوَأُتزِلَإِلَيْنَاأُئزِلَبائذيامنَّاوَقُولُوا

مُسْلِمُونَ((لَهُوَنَحْنُ

(الأحزاب)سورةتعالىقولهعند

إلْعَذَابُلَهَايُضَاعَفْمُبَيِّنَةٍيفَاحِشَةٍمِنْكُنَّيَأْتِمَنْالنَّييِّنِسَاءَ))يَا

يَسِيراً((اللَّهِعَلَىذَلِكَوَكَانَضِعْفَيْنِ

ي:

نسخ

لأسطر:اعدد18

مشرقي

وذهبيحمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

سمأ5.5*12:سات9

حديث

وملونةمذهبةصلوالفوامذهبةإطاراتداخل

)286(



)المصا!فه(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

686

مصاحف

المصحف(بترتيبوالعشرينالثاني)الجزءشريفمصحف

(الأحزاب)سورةتعالىقولهعند

مَرَّتَيْنِأَجْرَهَانُؤْتِهَاصَالِحاًوَتَعْمَلْوَرَسُولِهِلِفهِمِنْكُنَّيَقْنُتْ))وَمَنْ

...((كَرِيماًرِزْقاًلَهَاوَأَعْتَدْنَا

يس()سورةتعالىقولهعند

رَبِّيغَفَرَلِيبمَا.يَعْلَمُونَقَوْمِيلَيْتَيَاقَالَالْجَنَّةَادْخُلْ))قِيلَ

الْمُكْرَمِينَ((مِنْوَجَعَلَنِي

ي:

نسخ.

اسم،315*ه:المقاس9لأسطر:اعدد21

مشرقي

وذهبيحمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

حديث

وملونةمذهبةصلوالفوامذهبةإطاراتداخل

)287(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

ا!د:

:ملاحظات

)المصا!ف(

687

مصاحف

المصحف(بترتيبوالعشرينالرُابع)الجزءشريفامصحف

الزمر()سورةتعالىقولهعند

فِيأَلَيْسَجَاءَهُإِذْبالصِّدْقِوَكَذَّبَاللَّهِعَلَىكَذَبَمِمَّنْأَظْلَمُ))فَمَنْ

...((لِلْكَافِرِينَمَتْوًىجَهَنَّمَ

فصلت()سورةتعالىقولهعند

أَسَاءَوَمَنْفَلِنَفْسِهِصَالِحاًعَمِلَمَنْ.مُرِيبٍمِنْهُشَذلَفِي))...وِانَّهُمْ

لِلْعَيير((تظَلاَّمٍرَبُّكَوَمَافَعَلَيْهَا

ي:

مشكولنسخ

اسم،315*ه:المقاس9الأسطر:عدد25

مشرقي

وذهبيحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديث

ومذهبةملونةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

288()



الهصاطف()

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

688

مصاحف

المصحف(بترتيبوالعشرينالخامس)الجزءشريفمصحف

فصلت()سورةتعالىقولهعند

لِلْعَييدِ.تظَلاَّمٍرَبُّكَوَمَافَعَلَيْهَاأَسَاءَوَمَنْفَلِنَفْسِهِصَالِحاًعَمِلَ))مَنْ

تَحْمِلُوَمَاأَكْمَامِهَامِنْئمَرَاتٍمِنْتَخْرُجُوَمَاالسَّاعَةِعِلْمُيُرَدُّإِلَيْهِ

...((أُنئىمِنْ

الجاثية(سورةنهاية)سورةتعالىقولهعند

الْحَكِيمُ((الْعَزِيزُوَهُوَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيالْكِبْرِيَاءُ))وَلَهُ

ي:

نسخ.

:المقاسلأسطر:اعدد31

مشرقي

وذهبيحمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

حديث

وملونةمذهبةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

)928(

اسم21*ه،5



الرقم:
الفن:

المغطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأ"نوالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)ألمصا!ف(

968

مصاحف

المصحف(بترتيبوالعشرينالسابع)الجزءشريفمصحف

(الذاريات)سورةتعالىقولهعند

مُخرِمِينَقَوْمٍإِلَىأُرْسِلْنَاإِنَّاقَالُوا.الْمُرْسَلُونَأَيُّهَاخَطْبُكُمْفَمَاقَالَ

الحديد()سورةتعالىقولهعندوينتهيأخرهناقص

وَأَنَّاللَّهِفَضْلِمِنْشَيْءٍعَلَىيَقْليرُونَأَلاَّالْكِتَابِأَهْلُيَعْلَمَلأَلاَّ

الْعَظِيمِ.الْفَضْلِذُووَاللَّهُيَشَاءُمَنْيُؤْتِيهِالفهِبيَديالْفَضْلَ

ي:

نسخ.

اسم،215*ه:المقاس9الأسطر:عدد23

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديث

وملونةمذهبةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

)092(



المصاطف()

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

المؤرق:نوع

الحبر:

الأ!رالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

096

مصاحف

المصحف(بترتيبوالعشرونالثامن)الجزءشريّفمصحف

المجادلة()سورةتعالىقولهعند

وَاللَّهاللّهِإِلَىوَتَشْتَحيزَوْجِهَافِيتُجَاليلُكَالتِيقَوْلَاللَّهُسَمِعَ))قَدْ

((تَحَاوُرَكَُمَا......يَسْمَعُ

التحريم()سورةتعالىقولهعندوينتهيأخرهناقص

رُوحِنَامِنْفِيهِفَنَفَخْنَافَرْجَهَاأَحْصَنَتْالتِيعِمْرَانَّابْنَتَ))وَمَرْيَّمَ

((..الْقَانِتِينَ.:ةمِنْوَكَائتْوَكُتُتهِرَبِّهَابكَلِمَاتِوَصَدَّقَتْ

ي:

نسخ.

اسم،315*ه:المقاس9الأسطر:عدد23

مشرقي

وذهبيحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديث

وملونةمذهبةوالفواصلمذهبةإطاراتداخل

()192



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

لحبر:ا

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)الهصا!ف(

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

:دي

دقيقنسخ

المجدولصادقمحمد

تخميناً(1)2القرنفييكونقدلكنغيرظاهر(/)شوال

سم*5.519:المقاس61الأسطر:عدد231

وأحمرأسوفى

وزخرفةتذهيب

بأورإقكرتونيبورقالداخلمن)مبطنقديممملوكيجلدي

حديثة(مزخرفة

(البقرةوأولالفاتحةسورة)عندالمصحفديباجةزخرفت-ا

(.وذهبيحمروأ)أزرقمختلفةبألوانبزخرفة

الذهبي.باللونالخطوص!مزدوجبروازداخلالنصوضع-3

والستداتوالأرباعالأجزاءضعموافيكتابيةعلاماتوضعت-3

الجانبية.الهوامشفي

باللونوكتبتمستطيلإطارداخلالسورأساميوضعتكما-4

الأحمر.

)292(



)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

مصاحف

شريفمصحف

الفاتحةسورة

الناسسورة

ي:

نسخ

اسم5.33*815:المقاس13الأسطر:مدد417

مشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

(اللونذهبيةزهريةبزخارفالأماميالغلاف)وزخرفحديث

الأزرقباللونالخطوص!مزدوج)برواز(إطارداخلالنصوضع-ا

والذهبي.حمروالأ

وكتبتالشكلمستطيلإطارداخلالسورأساميوضعت-2

الذهبي.باللونّ

إشاراتوضعتكَمادائريةذهبيةبفواصلالاَياتفصلت-3

الأحمر.باللونّوالوقفالمدودورموز

المصحف.علىترميماثارتوجد-4

)392(



المصاطف()

396:الرقم

ترميم(إلى)يعتاجمصاحف:الفن

شريّفمصحف:المخطوطةعنىان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

مشكولنسخ:الخطنوع

اسم،2*ه5.17:المقاس11الأسطر:مّدد438:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

زخرفة:الأمورالفنية

ارضة:الآفات

مهترئما(الأيوبيأو)الممدوكيالطرازعلىقديم:التبليد

قديم.لترميماثاربعضعليه-ا:ملاحظات

تفسْيرلبعضتكونقدبالفارسيةالتعليقاتبعضعليه-2

.المفردات

.القرانلختمدعاءأخرهفيووضع-3

)492(



المصاطف()

496:الرقم

ترميم(إلى)تحتاجمصاحف:الفن

المصتف(بترتيبوالعشرينالسْادس)الجزءالكريّمالقرانّ:المخطوطةعضان

(الأحقافسورةمن)وابتداؤ:المخطوطةبداية

مَا.الْحَكِيمِالْعَزِيزِاللَّهِمِنْالْكِتَابِتَنْزِيلُ.حم:البسملةبعد

وَالذينَمُسَمًّىوَأَجَلٍبالْحَقِّإِلاَّبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقْنَا

......مُعْرِضُونَأُئذرُواعَمَّاكَفَرُوا

(الذاريات)سورةتعالىقولهعندوينتهي:المخطوطةنهاية

قَالُوا.عَقِيغعَجُوزٌوَقَالَتْوَجْهَهَافَصَكتْصَرَّؤفِيامْرَأَتُهُفَأَقْبَلَتْ

ائعَلِيمُ.الْتكِيمُهُوَإِنِّهُرَئكِقَالَكََذَلِكَ

:الماديالوصفبيانات

مشكولنسخ:الخطنوع

اسم*214:المقاس9الأسطر:عدد21:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

المقوىبالورقالداخلمنمبطنأيوبيأومملوكيقديمجلديما:التجليد

النسخةهذهأوراقبعضفيقديمترميمآثارتوجد:ملاحظات

)592(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

596

ترميم(إلى)تحتاجمصاحف

المصحف(بترتيبالعشرون)الجزءشريفمصحف

(:النمل)سورةتعالىقولهعنيبدأ

إِئَهُمْقَرْيَتِكُمْمِنْلُوص!الأَخْرِجواقَالُواأَنْإِلاَّقَوْمِهِجَوَابَكَانَفَمَا

.......يَتَطَهَّرُونَأُنَاسٌ

(العنكبوت)سورةتعالىقولهعندينتهي

عَنْتَنْهَىالصَّلاةَإِنَّالصَّلاةَوَأَقِمْالْكِتَابِمِنْإِلَيْكَأُوحِيَمَااتْلُ

تَصْنَعُونَمَايَعْلَمُوَاللَّهُأَكَْبَرُاللَّهِوَلَذكَْروَالْمُنْكَرِالْفَحْشَاءِ

ي:

نسخ.

16
سما9*37:لمقاسا01:لأسطراعدد

مشَرقي

حمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

أرضة

الطرازمملو!يقديمجلدي

والذهبي.الأزرقىباللونالخطوطمزدوجبروازداخلالنصوضع-ا

باللوندوائرشكلعلىالآياتبينفيمافواصلوضعت-2

الذهبي.

)692(



)الم!ا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نغ

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

696

مصاحف

وترميمصيانةإلىتحتاج

مصتفشريف

البقرةسورة(تعالىقولهعندويبدأ)أولهناقص

اَنَّوَاعْلَمُوااللَّهَوَاتَّقُوايهِيَعِظُكُمْوَالْحِكْمَةِالْكِتَابِمِنْعَلَيْكُمْأَنزَلَ

......عَلِيمٌشَيْءٍنكُلِّاللَّهَ

(الهمزة)سورةتعالىقولهعندوينتهيأخرهناقص

مَالَهُأَنَّيَحْسَبُ.وَعَدَّدَهُمَالاًجَمَعَالَّلوي.لُمَر،هُمَزَؤلِكُلِّوَيْلٌ

......الْحُطَمَةِفِيلَيُنْبَذَنَّكَلأأَخْلَدَهُ.

ي:

نسخ.

225

أوروبيمشرقي

وأحمرأسود

اسم33*ه:المقاس51الأسطر:عدد

بدون

الأحمر.باللونالسورأساميكتبت-ا

نقط.ثلاثشكلعلىالآياتبينفيمافواصلوضعت-2

)792(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنية:

التجليد:

:ملاحظات

)الهصا!ف(

796

مصاحفا

جزءعم

النَّبَإِعَنْ.يَتَسَاءَلُونَ))عَمَّتعالىقولهعندوابتداؤهأولهناقص

......مُخْتَلِفُونَفِيهِهُمْائلؤيالْعَظِيمِ.

الناسسورة

مشكولنسخ

اسم*5.519.4:المقاس11الأسطر:عدد16

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

حديث

(.ترجمةإلى)تحتاجالفارسيةباللغةوقفية1()ق/فيجاء-ا

مصمتالشكلمستطيلإطارداخلالسورأساميوضعت-2

الأحمر.باللونالأساميوكَتبتالذهبيباللون

)892(



المصاطف()

896:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

:المقاس51الأسطر:عدد282:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

سودا:لحبرا

الطراز()ممدوكيقديمجدديماالخارجصا:التجليد

)992(



996:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعضان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناحماسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبياناتَ

نسخ.:الخطنوع

:المقاس13الأسطر:عدد935:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

سودا:لخبرا

وزخرفةتذهيب:الأمورالعنية

أفنديعثمانباسم(1)ق/فيوقفيةسجلت-ا:ملاحظات

)003(

)المصا!ف(

اسم7.16*4.1



)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبياناتَ

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الا!ات

ا!د:

:ملاحظات

مصاحف

13بشريفمصحف

وَيَعْلَمُرِزْقُهَااللَّهِعَلَىإِلاَّالأَرْضِفِيدَابَّةٍمِنْ))وَمَاتعالىقوله

((العظيماللّه))صدق((مُيينٍكِتَابٍفِيكَُلٌّوَمُسْتَوْدَعَهَامُسْتَقَرَّهَا

كَيْدَيَهْدصيلااللّهَوَأَنَّبالْغَيْبِأَخُنْهُلَمْأَنِّيلِيَعْلَمَ))ذَلِكَتعالىقوله

((العظيماللّهصدق))((الْخَائِنِينَ

ي:

نسخ.

اسم25*5.5:المقاس9الأسطر:عددالأ

مشرقي

أسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

قديمتجليد

مذهبةإطاراتداخل

)103(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الامورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)المصا!ف(

107

مصاحف

17(شريّف)بمصحف

مَا.مُعْرِضُونَغَفْلَةٍفِيوَهُمْحِسَابُهُمْلِلنَّاسِ))اقْتَرَبَتعالىقوله

))صدقيَلْعَبُونَ((وَهُمْاسْتَمَعُوهُإِلأمُحْدَثٍرَبّهِمْمِنْليكْرٍمِنْيَأْنهيهِمْ

((العظيمالله

وَاتواالصَّلاةَفَأَقِيمُواالنَّاسِعَلَىشُهَدَاءَ))وَتَكُوئواتعالىقوله

النَّصِيرُ((وَنِعْمَالْمَوْلَىفَنِعْمَمَوْلاكُمْهُوَبالفهِوَاعْتَصِمُواالزَّكَاةَ

((العظيمالله))صدق

لأسطر:اعدد

مشرقي

اسود

زخرفةتذهيب

رطوبة

قديم

مّذهبةإطاراتدإخل

)203(

اسم،5*ه25:المقاس9



المصاطف()

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

ليخط:انوع

:لأوراقاعدد

الورق:نوع

الحبر:

الامورالفنية:

:الآفات

المجد:

:ملاحظات

207

مصاحف

14(شريّف)بمصحف

الَّذينَيَوَدُّرُبَمَا1()مُتينٍوَقُرانٍالْكِتَابِآيَاتُتِلْكَ))الرتعالىقوله

((العظيماللّهمُسْيمِينَ(())صدقكََانُوالَوْكََفَرُوا

فِيتَكُوَلاعَلَيْهِمْتَحْزَنّْوَلابالفهِإِلأصَبْرُكَ))وَاصْترْوَمَاتعالىقوله

مُحْسِنُونَ((هُمْوَالَّذينَاتَّقَوْاائذينَمَعَاللَّهَإِنَّ.يَمْكُرُونَمِمَّاضَيْقٍ

لا((العظيمالله))صدقى

ي:

نسخ

اسم35*5.5:المقاس9الأسطر:عدد91

مشرقي

أسود

زخرفةتذهيب

رطوبة

قديم

مذهبةإطاراتداخل

)353(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

)الهصا!ف(

307

مصاحف

22(-ب17ب)منشريفمصحف

قُراناًأَنزَلْنَاهُوَكَذَلِكَهَضْماً.وَلاظُلْماًيَخَافُفَلا))مُؤْمِنٌتعالىقوله

لركْرا((لَهُمْئحْرثُأَوْيَتَّقُونَلَعَفهُمْالْوَعِيلومِنْفِيهِوَصَرَّفْنَاعَرَييّاً

((العظيماللّه))صدق

تَبْدويلاًاللَّهِلِسُنَّةِتَجِدَفَلَنْالأَوَّلِينَسُنَّةَإِلأيَنْظُرُونَّ))فَهَلْتعالىقوله

((العظيماللّهتَحْوِيلاً(())صدقاللَّهِلِسُنَّةِتَجِدَوَلَنْ

ي:

نسخ

سطر:لأاعدد49

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

تجليدبدون

مفككةوأوراقهإطاراتداخل

)403(

سماا*61:المقاس01



)المصا!ف(

:407الرقم

:مصاحفا!ن

(18)بشريفمصحفا:المخطوطةعضان

اللّه))بسمتعالىقولهمناياتوثمانمائةوايهاميةالمؤمنونسورة:المخطوطةبداية

خَاشِعُونَ.صَلاتِهِمْفِيهُمْائذينَ.الْمُؤْمِنُونَأَفْلَحَقَدْ.الرحيمالرحمن

((العظيماللّه))صدقمُعْرِضُونَ((اللَّغْوِعَنْهُمْوَائذينَ

لَيَأْ!لُونَإِنَّهُمْإِلاَّالْمُرْسَلِينَمِنْقَبْلَكَأَرْسَلْنَا))وَماتعالىقولهالى:المخطوطةنهاية

أَتَصْيرُونَفِتْنَةًلِبَعْضٍبَعْضَكُمْوَجَعَلْنَاالأَسْوَاقِفِيوَيَمْشُونَالطَّعَامَ

((العظيماللّه))صدقبَصِيراً((رَبُّكَوَكَانَ

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سما*ه21:المقاس51:الأسطرعدد21:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

رطوبة:الاَفات

حدلمجا:لتجليد

:ملاحظات

)503(



)المصا!ف(

:507الرقم

مصاحف:الفن

شريفامصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

عثمانبنمحمد:الناسخاسم

اهـ018:النسختاريخ

أسما*17:المقاس51الأسطر:عدد403:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الخبر

زخرفةتذهيب:الأمورالفنية

رطوبة:الآَفات

)ممدوكي(قديم:التجليد

وداخلالقرانختمدعاءأخرهوفيالقرآنختمدعاءعننقولأولهفي:ملاحظات

إبراهيم.اغامرادباسمتملكأولهوفيإطارات

)603(



)الهصا!ف(

:607الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنىان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

المصريعلوبهمحمدبنحسين:الناسخا!

اهـ128:النسختاريخ

الأسطر:عدد28لا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

زخرفة:الامورالفنية

رطوبة:الاَ!ات

قديم:المجد

إطاراتداخل:ملاحظات

)703(

الرحبيةقرية:النسخمكان

اسم،6*ه24:المقاس51



:707الرقم
مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الأسطر:عدد892:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

رطوبة:الافات

)ممدو!ي(قديم:التجليد

القرُاندعاءأخرهوفيإطاراتداخل:ملاحظات

)803(

13

)!لمصا!ف(

سم521،كر36:المقاس



)المصا!فه(

الرصم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الفسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

1163

مصاحف

شريفمصحف

((تعالى))قولهفاطربسورةيبداءالأولناقص

اللَّهِأَغَيْرَالسَّاعَةُأَتَتْكُمْأَوْاللَّهِعَذَابُأَتَاكُمْإِنْأَرَأَيْتَكُمْ))قُلْ

((العظيماللّه))صدقصَاليقِينَ((كُنتُمْإِنّْتَدْعُونَ

((تعالى))قولهالناسسورة

الْوَسْوَاسِشَرِّ.مِنْالنَّاسِإِلَهِ.النَّاسِمَلِكِ.النَّاسِترَبِّأَعُوذُ))قُلْ

((وَالنَّاسِالْخنَّةِمِنْ.النَّاسِصُدُورِفِييُوَسْوِسُالَّذي.الْخَنَّاسِ

((العظيماللّه))صدق

ي:

هـا148

اسم.*5.51:المقاس9الأسطر:عدد

مشرقي

حمر.وأأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة.أرضة

حديث.

عليهاللّهصلىالنبيوأسماءالحسنىاللّهوأسماءأدعيةأخرهفي

وداخلتقطيعبه،وسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىوصلواتوسلم

.إطارات

)903(



)الهصا!ف(

1238:الرقم

الكريمالقرآن:الفن

شريفمصحفا:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

(.)البينةيكنلمسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

:مغريينو!الخط

سما5.7*5.52:لمقاسا43:لأسطراعدد138:لأوراقاعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاسود:الخبر

رطوبة.:الاقات

تجديدبدون:التجليد

أولإلىوينتهيمفككةوأوراققديمترميمآثاروبهالآخرناقص:ملاحظات

منعلبةداخل،الكلماتلبعضطمسوبه)البينة(يكنلمسورة

حديثة.علبةوهيبالمشمعالمغطىالمقوىالورق

)031(



)المصا!ف(

9123:الرقم

كريمناقرا:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

.عمرانلااسورة:المخطوطةبداية

الكهف.سورةنهايةحتى:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

تسخ.:الخطنوع

سم03*54:لمقاسا9:لأسطراعدد337:لأوراقاعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأسودا:الحبر

وزخرفة.تذهيا:لفنيةامورالأ

رطوبة:تفالآا

حديث.:التجليد

المغطىالمقوىالورقمنعلبةوداخلترميمآثاروبهوالأخرالأولناقص:ملاحظات

باللغةللاياتشرحهامشهوعلىإطاراتداخل،حديثةعلبةوهيبالمشمع

الفارسية.

)311(



)المصا!ف(

:758الرقم

مصاحفا:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

21!،36*ه:المقاس41الأسطر:عدد375:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:الخبر

زخرفةتذهيب:الامورالفنية

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

القراندعاءهممنسطرينأولأخرهوفيإطارا!داخل:ملاحظات

)312(



)الهصا!ف(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:شوع

الحبر:

:الا!ات

التجليد:

:ملاضات

894

مصاحف

(والعشرونالثالث)الجزءشريفمصتص

وَمَاالسَّمَاءِمِنْجُندٍمِنْبَعْدِهِمِنْقَوْمِهِعَلَىأَنزَلْنَا))وَمَاتَعالىقوله

((العظيماللّهصدق))مُنزِلِينَ((كُنَّا

عِتدَالْقِمامَةِيَوْمَإِنَّكُمْتمَّ.مَيِّتُونَوَاِئَهُمْمَيِّتٌ))إِنَّكَتعالىقوله

((العظيماللّهصدق))تَخْتَصِمُونَ((رَبِّكُمْ

ي:

نسخ

هـا331

18

حدلمجا

حمروأأسود

رطوبة

سما6*23:لمقاسا31:لأسطراعدد

حديث

طهوصيةعنالكزيرييحيىبنحمدأباسموقفأولهفي

هـا231سنةالنسبيالحلبيعبدالقادر

)313(



)!لماحف(

1585:الرقم

مصاحف:الفن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحةسورة:المخطوطةبداية

الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم5.24*4:المقاس13الأسطر:عدد431:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبر

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنتِة

رطوبةارضة:الاَفات

حديث:التجلتِد

هامشهعلى،مذهبةإطاراتوداخلالتعليقاتبعضهامشهعلى:تملاف

الأجزاء.لمدة

)314(



)الهصا!ف(

2011:الرقم

مصاحف:ا!ن

شريفمصحف:المخطوطةعنوان

الفاتحة.سورة:المخطوطةبداية

.الناسسورة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

عليبنالمنشاويحسنبنالمنشاويعلي:الناسخاسم

اهـ247:النسختاريخ

51الأسطر:عدد131:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

رطوبة:الاَفات

)ممدوكي(قديم:القجليد

الأجزاء.اسماءهامشهوعلىإطاراتداخل:ملاحظات

)315(

اسم*5215.5.:المقاس





لقيآقا؟محلو





(الفرآوعلوكل)

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

القرن:

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الفنية:الأمور

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

36

قرانعلوم

القرانعلومفيالإتقان

هـ(119)تمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيالجلال

العلمفإنوبعد...الكتابعبدهعلىأنزلالذيللّهالحمد....البسملةبعد

منآتعجبالطلبزمانفي!نتولقد...قرارلهيدركلازخاربحر

فيالإتقانوسميته......القرآنعلومأنواعفي!تاباًيدونوالمإذالمتقدمين

القرانّعلوم

!د:اللّهرسولقالقالأبيهعنقرةبنمعاويةعنجريرابنوأخرج...

يومإلىكائنهوبمايجرينورمنوقلمنورمنلوحيسطرونوماوالقلمنّ

القيامة.

نسخ

هـتقديراًا1

792

أوروبي

وأحمرآسود

وزخرفةتذهيب

وبللأرضة

س!أ03*03:المقاس13الإءسطر:عدد

بدونّ

وضعثم.لهتأليفهسببعنفيهاأبانللكتاببمقدمةالمؤلفقدم-ا

.الكتابوأبوابلموضيعفهرست

الأحمر.باللونالخطوطمزدوجبإطارالنصأحيط-2

8/51الذهبشذرات-1/8الظنونكَشف

3103/الإعلام-2/82المؤلفينمعجم

)931(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الاقاتَ:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

(الفراَر)علوكل

741

قرآنعلوم

القرآنعلومفيالإتقان

هـ(119)تتمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيالجلال

فيصنفاوقدالاقتباسلمقصدنامنهايحصل...وأوله...الأولناقص

مسندهفيالأنواعوتلكوالحديثالقديمفيجماعةالحديثماعلوم

شاملة.القرآنّوأنواعفنهوأهلمسنديهوفيمتنهدون

خذواالثوريسفيانجبيرقالبنسعيدومنهم...وآخرهالاَخرناقص

.والضحاكوعكرمةجبيرومجاهدبنسعيدعنأربعةعنالتفسير

سم91*هـ3،ه:لمقاسا23:لأسطراعدد138

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

تجليدبدون

بعضهامشهعلى،والوسطوالاَخرالأولوناقصمفككةوراقهأ

.الكتابومطالبالتعليقات

8/51الذهبشذرات-1/8الظنونكشف

3103/الإعلام-2/82المؤلفينمعجم

)032(



الفراَ)علوكل

الر!م:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

القرن:

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:ملاحظات

:درلمصاا

ر(

448

قرانعلوم

القرا!حملةادابفيالتبيان

هـ(676)تمريبنشرفبنيحيى،النووي

والإحسانوالفضلالطولذيالمنانالكريمللّهالحمد:البسملةبعد

بإرسالهعليناومنّالأديانسايرعلىدينناوفضلللايمانهداناالذي

....لديهوأفضلهمعليهخلقهأكرمإلينا

فيوجيزةأحرففهذهواللغاتالأسماءتهذيبفيبيانهبسطتوقد

لظهورهتركتهمنهابقيوماالكتابهذافيوقعمامشكلضبط

...العلماءيّخالطلالمنبيانهفقصدتالظاهرمنذكرتهوما

نسخ

سنديعبدالكريم

هـا3

سم61*23:لمقاسا52:لأسطراعدد43

مشرقي

حمروأأسود

سنةالآخرربيعمنالثالثالخميسسطرهمنالمؤلفانتهى-ا

هـ.666

حمدأنسخهانسخةمننقلهاالناسخأنالرسالةآخرفيجاء-2

الجبرتي.عمربنجامعبنخليفةابن

8/914الإعلام-5/354الذهبشذرات

4/89المؤلفينمعجم-1/034الظنونكَشف

()321



الرقم:
الفن:

المخطوطةَ:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تَال!يخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)علوطلفر،ر(

8201/4

قرآنعلوم

الصديقنصرةفيالوثيقالحبل

هـ(119)تمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيالجلال

فقدوبعدأصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

!ذبالذيالأشقىإلايصلاهالالىتعاقولهفيسؤالإليّرفع

...الصديقبكرأبوبالأتقىالمرادوهل...الأتقىوسيجنبهاوتولى

غيرالايةأنوثبتعليوإمابكرأبوإماالأمةمنالأفضلذلكات

نأعلىأتِضاًالآيةدلالةوثبتبكرأبيعلىحملهايقنلعليصالحة

.الإتمام!لامانتهى.الأمةأفضلبكرأبا

نسخ

نفسه()المؤلفالسيوطيعبدالرحمن

هـ9:القرنهـ886

سم9218*:المقاس35عددالأسطر:8184-!اق

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

مفككة.الأوراقوبعضقليلةتعليقاتهامشهعلى

851/الذهبشذرات-1/962الظنونكَشف

3103/الإعلام-2/82المؤلفينمعجم

)322(



)علوًالفرآر(

الرقم:

الفن:

المخطوطةَ:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بدايهَ

المخطوطة:نهاية

الماديِالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الآقاتَ:

التَجليد:

ملاحظاتَ:

:درلمصاا

35

قرآنعلوم

العظيمالقرا!فضائلفيالدرالنظيم

هـ(768)تعليبنأسعدبنعبداللّه،اليافعي

...الضرضاحأنيرانالعزيزكَتابهآفاقمنأطلعالذيللّهالحمد:البسملةبعد

ذلكتحققتفلما...شفاءللأدواءالعزيزكتابهجعلوتعالىسبحانهاللّهفإنوبعد

تأليفالهامعوالغيثاللامعالبرقبينالكتابهذافيأجمعأنّفرأيتوأتقنته

العظيمالقرآنفضائلفيالنظيمبالدر:وسميته...)كذا(بكرأبوالقاضي

!انفإذابالمعوذتينعوذهأحدمرضوإذاكتبتوإدْاوجعلكلرقيةوهي...

آ!ننومهعندقرأهاومنالريقدونالنفخ)كذا(وأنفتعليهنتههوالموتمرض

...والوسواسوالأسْ!الجنمىْ

نسخ

مصطفىمحمد

سم61*33:المقاس31:الأسطرعدد421

وروبيأ

حمروأسودأ

رضةأ

قديم

عبداللّهأبيللشيخ...النظيمالدرأ:نصهما1/736الظنونكشففيجاء

أنهذكر..هـ(567)تاليمنيالخشاببابنالمعروفالخزرجيأحمدبنمحمد

خواصفيالغزاليكتابوبيناشيللوادياللامعالبرقكتاببينفيهجمع

نصفمقداروهواليافعيإلىمنسوبمختصرالنسخةولهذه...السورفواتح

انتهى{الأصل

6013/الذهبشذرات-2151/الكامنةالدرر

2/922المؤلفينمعجم-4/72الإعلام

)333(



(لفراَو)علوط

/63013:الرقم

قرا!علوم:ا!ن

القرآنسورفضائلفيرسالة:المخطوطةعنوان

(ت.)د:المؤلفاسم

الفاتحةسورة...المدينان...لسيدناالعظيمالقرا!تعبيرسورهذا:المخطو!بدايئ

فيهاجاءتبدعواتيدعوفإنهمنهاشيئاأوقرأهامنالكريمة

الكسائيقالوكَذلك

الرجيمالشيطانمنويعيذهالبلايامنتاليهااللّهيعصمالناسسورة:المخطو!نهات

يقرأهاآيةأوالقرالأمنسورةكلأنواعلمأثيمجباركَلويكفيه

التعبير.مناولناهكلمالهفإنعليهتليتأوالقارئ

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

المالكيالسويفيالمنوفيالواصلياحمد:الناسخا!

هـ0021:النسختَاتيخ

سم501.ك!16:المقاس21الأسطر:عدد164قا-58قامن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

ورطوبةأرضه:الإفات

)مملوكَي(قديم:اتجتِد

المواهب!تابمنالقرآنسورعنالمعبرآدابفينقولاخرهوفي:ملاحظاتَ

ورقةفيللناسخوسلمعليهاللّهصلىالنبيصلاةصيغةويليهااللدنية

واحدة
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لفر،)علوط

الرقم:

الفن:

المخطوطةَ:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تَاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

ملاحظاتَ:

:درلمصاا

ر(

قرانعلوم

القرانفيوالمنسوخالناسخ

هـ(041)تنصربنسلامةبناللّههبة،سلامةابن

المفسرعليبننصربنسلامةبناللّههبةالقاسمأبوقال...

منوجعلنالدينههداناالذيللّهالحمد:عليهاللّهرحمةالبغدادي

هذاعلممنشيئاًيتعلمأنأحبلمنينبغيمافأقلوبعد...أهله

المفسرينرأيتلماوالمنسو!...الناسخعلمفيإلاينظرلاأنالكتاب

...الحفظوجهمنهيأتواولمالعلمهذاطريقسلكواقد

هيهلتنزيلهنفيالمفسروناختلفوالناسوالفلقالإخلاصسورة...

الضحاكوقالمدنياتهيالأكثرونفقالمدنياتأممكيات

...منسو!ولاناسخفيهاليسمحكموكلهنم!ياتوالسدي

نسخ

هـ11:ا!نهـ1573رمضان

سم5.13اك!5.9:المقاس35الأسطر:عددب05=ب93قا

أوروبي

وأحمرأسود

حديث

البقرةسورةفيالآياتمن)جزءوسطهامنناقصةالنسخةهذه-ا

فيالثامنةالآيةمنابتدأتثمالنساءسورةمنوشيءعمرانالوسورة

نسخ.فيهاالتيالكتابترتيب

8/73الإعلام-22191/الظنونكشف

3351/النهاية.غاية-4/56المؤلفينمعجم
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(لفراَر)علوط

:6501/4الرقم

قرآنعلوم:الفن

القرآنفيوالمنسوخالناسخ:المخطوطةعنوان

منصوربوأالحافظا:المؤلفاسم

كَتابفهذاوبعد...عبادهعلىوالسلامللّهالـمدالبسملةبعد:المخطو!بداط

...والمنسوخةالناسخةالاَياتمنالقرانفيماجميعفيهجمعت

المواضعجملةفهذهالاَيةالصالحاتوعملواآمنواالذينإلاالعصر:المخطو!نهاطَ

.سورةوثلثونسبعتجمعهاوموضوعاتموضعمائةوهيالنواسخ

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

هـا1:القونهـ0201:النسختارتخ

سم41*ا9:المقاس17الأسطر:عدد71-87قمن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

رطوبة:الاقات

قديم:التجليد

.نقولاخرهوفيتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات
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ءان!لقياا





(تكلا)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآَفات

التجليد:

ملاحظاتَ:

33/7

قراءات

عنوالسوسيالدوريروايتيمنالعلابنعمروأبيقراءةفيإجازة

والتيسيرالشاطبيةطريق

سمائهوأذاتهالتغييرفيعنالمنزه،لذاتهالوجودواجبللّهالحمد:البسملةبعد

...الأمامالشيخعليقرأفقدوبعد...القرآنبقراءةعلينامنالذيوصفاته

بنعمروأبيقراءةالشهيربالصماديالصالحالزاهدالشيخبنمحمودالشيخ

...بهايقرأأنلهأدْنتوقد...العلاء

ومنهمالعجلوشيالضريرالدينتقيالشيخالمجيز(عليهمقرأمن)أيومنهم...

مشهورينهؤلاءوكَلورش!بنحمدأالشيخالزمانمقريالضريرالشيخ

أبيإلىالأسانيدمتمثلةعنهمورضيتعالىاللّهوالخيررحمهموالدينبالصلاح

أعلمواللّهوسلمعليهاللّهصلىالنبيإلىكعببن

نسخ

الخالديمحمد

اهـ.:ا!نهـ8/109/محرم

سم13*18:اتس51:الأ!عددأا-33اب21من

مشرقي

حمروأأسود

أرضة

)مملوكي(قديم

يسيرةمواضعفيسابقلترميماثارتوجد-"ا

السوسياستثناهماذكرفيمهمةفائدةنقل-ابق/33فيجاء-2

النقلوهذا....الأول:موضعاًونَلاثونخمسةوهوالقرانفيالهمزمن

اخرهناقص

)932(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الوصفبيانات

:المادي

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجلتِد:

:ملاحظات

:درلمصاا

(تكلا)الفرا

84/2

اتءقرا

المقلجهدبيان

هـ(0151)تالمرعشيمتمد،زادهساجقلي

وبعد...البيانوعلمناوخلقناالقرانعلمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

ختمتالما...زادهبساجقليالملقبالمرعشيمحمدالفقيرالبائسفيقول

...شرحتهاالمقلبجهدالمسماةرسالتي

إضافة،ياءلاالكلمةنفسمنيهماياءلأنكذلكليسوالأمر...

والاستثقالالتعطلمحبةوالمرادالتعطلبمعنىالباءبفتحالبطالةقوله

القلبتضييقوهوالتضجرعلى:قولهبالعلمالاشتغال)كَذا(

الصالحةالأعمالأيالصالحاتتتمقولهالغمبسببواضطرابه

نسخ

اهـ141

سم31)5*23:سات23:الأ!عدداب=22أ74من

وروبيأ

حمروأسودأ

وبللأرضة

علىمرسومةنباتيةبزخرفةورقيالخارجومن،الداخلمنكرتوني

الفارسيةالطريقة

لبعضالتوضيحهيتعليقاتالجانبيةالهوامشمنمواضعفيجاء-ا

المفردات

.(المقل)جهدالأصلهوالذيبالمتنممزوجالشرُجوهذا-3

3/711المؤلفينمعجم-1/387المكنونإيضاح
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(ثكلالفرا)ا

/86015:الرقم

ءاتقرا:الفن

والكافيالتيسيروالتبصرةبينالواقعالاختلافمنالكفايةتحصيلالمخطوطةعنوان

لهدايةاو

هذافيأرسمفإنيبعدأما...العالمينربللهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداقي

الأئمةقراءاتفيالمؤلفةالأربعةالكتبمذاهباختلاف....الكتاب

الدانيسعيدبنعثمانبنعمرولأبىالتتِسيركتابوهيالسْبعة

م!يمحمدلأبيالتبصرةوكتاب

اخروالتكبيرمنبالتهليللقنبلألقنطريعلىالمهدويقراء:المخطو!نهاط

القرآناخرإلىوالضحى

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم5.31*5.17:المقاس17الأسطر:عدد187-531:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبر

ورطوبةارضة:الآفاتَ

)ممدو!ي(قديم:التجلتِد

التعليقاتبعضهامشهعلى:ملاحظات

()331



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصدر:

(تط)الالرا

31/3

اتءقرا

وهشاملحمزةال!ثمزةعلىالوقففيالأنامتحفة

(ت.)دعبدالرحمنالدينزينبنمحمد،القبيباتي

السابقة،!لمتهالعالية،حجتهالقاطعةقدرتهالنافذةللّهالحمد:البسملةبعد

فانكبعدأما...مرتبتهمنشاءلمنوحفظهأزليتهفيبالقرآنتكلمالذينعمته

بعضعلىتحتويورقاتلكألخصأن...النتيبالصالحالأ!أيهاسألتني

ال!ثمزةعلىالوقففيالآنامتحفةوسميتها...وهشامحمزةوقفبابمنمسئلة

.وهشاملحمزة

وهوآخرووجه،النطقفيالموجودةالياءالهمزةصورةالأولىبيائيننطقت...

ابنبهماصرحواحدةبياءصورةويصور،الهمزةاناعتضدإنالهمزةحذف

أرأيتالأولانالوجهانوالصحيحانتهىشيخهعلىبهماقرأأنهوذكرجبارة

فيذ!ركفوالهيكنولمالنساءفيذ!رشانئكإنالأنعامفيذكر

)!ذا(البقرة

نستعليق

بقسطمونيمحمدالحاجبنأحمد

هـ13:ا!نهـ1337رجب

سم7.345.16*:المقاس21الأسطر:عددب255-أ521ق

أوروبي

أسود

وبللأرضة

حديث

المصتف.فيالسورترتيبعلىالكتابهذاتأليفالمؤلفرتب-"أ

1/913الظاهريةالكتبدارفهرس

)332(



(تكلا)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تَاريخ

:الأوراقعدد

الوت!:نوع

ابر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

31/1

قراءات

الطيبةطريقمنالمدّاتفيالطلبةتحفة

...اللسانبنطقالإنسانوزينالقرا!علمالذيللّهالحمد:البسملةبعد

يتلوأنأرادلمنوالمتصلالمنفصلالمدمراتببيانفيالرسالةفهذهوبعد

وتسعمائةوثمانيناثنينإلىعددهاالبالغالطيبةبطرقالكريمالقرآن

تحفةوسميتها...الطيبةطرقفهمإلىالطلبةمرشدكتابفيالمفصلة

....الطيبةطريقمنمداتفيالطلبة

منوالإشباعوالتوسطحمزةلعيرالأخيرننمنالتوسطيّحتمل:قلت

...الموفقواللّهلنفسهاختيارهفيخلفقراءةفيكتاباًعشرستةالطيبة

نسخ

هـ13:ا!نهـ1255الاَخرجماد12

سم71ك!24:المقاس21الأسطر:عدداب2ق-ا

وروبيأ

حمروأسودأ

وبللأرضة

حديث

الأحمر.باللونإطاراتداخلالنصوضع-ا

الجانبيةالهوامشبعضفيمشجراتبوضعالرسالةهذهتتميز-2

القراءعن(الرسالةموضوعهو)الذيالمداتإسنادتمثل

عنهم.روىومنالكبار
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الرلمحم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تَاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

ملاحظاتَ:

()إلفراممات

/321

قراءات

التجويدلمقدمةالمريدتحفة

بينميزالذيبإتقانالأشياءمجودللّهالحمد:والاستعانةالبسملةبعد

بدورومتلبسوهاظاهرةنعمةالعلمفضليةفإنوبعد...والحيوانالإنسان

كانتولما..الكريمكتابهلحفظ..ارتضاهاطائفةاللّهواختار...زاهرة

فاستخرت..ألفاظهاوتهذيببهجتهاحسنمنالتجويدفيإلجزويةالمقدمة

التجويدلمقدمةالمريدتحفةسميته...شرحاًعليهاووضعتتعالىاللّه

منغرضهانتهىفرغلما.والسلامبعدالصلاةثم=ختاملهاللّهوالحمد...

...اللّهحمدمنافتتحبماختمالمهماتأعظمعلىاشتمالهوهوالنظمهذا

وآنمشكوراًوسعياًمبروراًعملاًيجعلهأنّفيتعالىاللّهإلىأتضرعوأنا

وراغبطالبكلبهينفعوأنّالإخلاصصدقعدموءانّبالخلاصعليَّيمن

التجويدلمقدمةالمريدبتحفةالمسمىالجزريةشرحتم..

نسخ

الخالدييوسفبينمحمدبنمحمد

هـ01:ا!نهـ709محرم4

سم13كر18:ا!سمختلفة:عكدالأ!ب74ق:اق

مشرقي

وأحمرأسود

وبللورطوبةأرضة

قديم

الأسود.باللونالشرحوجاءالأحمرباللونالجزريةالمقدمةمتننصميز-ا

وهيالرسالةمنقليلةمواضعفيوهناكهنامتناثرةالتعليقاتبعضتوجد-2

.ونحوهكالقاموسمختلفةمصادرمنلغويةنقولاتعنعبارة
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(تممالفرا)ا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

اتءقرا

العشرالقراءاتفيالنشرتقريب

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن

!تابي!انفلهاوبعد...والتيسيرالتقريبعلىللّهالحمد:البسملةبعد

...ذكرهالطلبةبينواشتهرقدرهعرفمما)كذا(العشرةالقراءاتنشر

بعضعلىتناوله)!ذا(عرتربماوالأطنابالإسهابفيأنهغير

منفيهماعلىوأقتصرهبهوأيسرأقريهأنمنىالتمس...الأصحاب

الطيبةلكلماتوشميراًللطيبةنشراًويكونّ....الخلاف

قيسبنداودعنالقرآنفضائلكتابهفيالارجانيمنصورأبوروى...

اللهم:-القرانختمعند-يقولوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولكانّ:قال

ذكرنياللهمورحمةوهدىونوراًإماماًليواجعلهالعظيمبالقرانارحمني

واجعلهوالنهارالليلآناءتلاوتهوارزقنيجهلتمامنهوعلمنينسيتمامنه

العالمينياربحجةلي

نسخ

سم21*5.17:المقاس21:الأسطرعدد511

أوروبي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

بلل

مع،الفارسيالطرازعلىالخارجمنأسودطبيعيبجلدمجلدكرتوني

نباتيةزخرفتهامذهبةوسطهفيميدالياوجود

مذهبالخطوطمزدوجإطارداخلالنصوضع-ا

7/45الأعلام-2/5291الظنونكشف

3/687المؤلفينمعجم-7/403الذهبشذرإت
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجلتِد:

:ملاحظات

المصادر:

(تكلا)الفرا

8201/24

قراءات

السورتناسبفيالدررتناسق

هـ(119)تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

اللّهفإنوبعد...المجيدكتابهأنزلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

أبوابليوفتحنجومهمواقعفيبالنظرعليّمنّالحمدولهسبحانه

فيالدررتناسقوسميته...علومهمنفيهأودعمااستخراجإلىالنظر

السور.تنالسب

وأخرهالاَخرناقص

ماعلىالخلقوعالمالأمرعالمقسمينعلىالممكناتعالمأنذلك

...محضةحيزاتكَلهالأمرفعالموالأمرالخلقلهألاقال

نسخ

)المؤلف(السيوطيعبدالرحمن

هـ886

92*18:المقاس35الأسطر:عدد4.2أ-188قامن

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضه

)مملوكَي(قديم

الاَخروناقصالتعليقاتبعضهامشهعلى

851/الذهبشذرات-1/485الظنونكشف

3103/الأعلام-2/82المؤلفينمعجم
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(تمما)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاتة

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:قلأورااعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجلتِد:

78

قراءاتَ

والابتداءالوقففيالمرشد)تهذيب(

لفظاًبهالألسنةالمجريبحمدهكلامهالمفتتحللّهالحمد:البسملةبعد

...آلهوعلى...نكدهحواهلعلىالنكرمقاولالمستنطقعندهمن

...التنزيلمصاحفحراسمن...الدينودايعوحملةالقرآننقلة

بالتعليم.التحريفعنالحروفومخارجالوقوفمدارجوسوّاس

!كليهلآنهالسورةاخرإلىيقفونلاوالأخفشبكروأبوحاتمأبو...

واحدأمرلبيانواحدجوابفيالكلماتجميعيقولأنأمرالسلام

الكلماتواتساقالعطفلصحةاخرهاإلىالمعوذتينفيوقفولا

.الوقوفتموقدالتوفيقوباللّهواحدمقولفيبعضعلىبعضها

نسخ

السلويالدينسعدبنأحمد

تقديرا13ً:ا!ن

سم16*23:المقاس91عددالأسطر:.9

أوربي

وأحمرأسود

كرتوني،حديث

)337(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

:افنوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ابر:

الأمورالطمية:

:الا!ات

اتجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

(تكلا)الفرا

84/1

اتءقرا

التجويدفنفيالمقلجهد

هـ(0151)تالمرعشيمحمد،زادهساجقلي

فيقولوبعد...الكتابعبدهعلىأنزلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

ذ!راًالعلومأولىإن...زادهساجقليالملقبالمرعشيمحمدالفقيرالبائس

منقدمماوأولىسبحانهاللّهكتابعلموقدراًمنزلةوأشرفهاوفكراً

المقلجهدالرسالةهذهسميت...رسالةفيهفعملت...)كذا(تجويدعلوم

إلىيوحىوفيماامنايأتيمنتعالىقولهوفيويوحييأتيمنياءيفتح...

هذا:أقول.انتهىالمستعانّفاللّهإلهينوأميأعلمإنيمثلأنهمايظنربي

هذهفيأوضتتهوقدالفضلاءعلىومتشابهمتعسرآتالياءبابأنّيؤذن

....الرسالة

نسخ

هـ12:ا!نهـ1124

سم3.51*22:المقاس31:الأسطرعددب9ق-قا

أوروبي

حمروأأسود

إجازة

وبللأرضة

الفارسيةالطريقةعلىنباتيةبزخرفةوزخرفكرتوني

الرسالةلمواضيعفهرسفيهاورقات)4(مقدارهماالنسخةأولفيجاء

وفصولها.ثأبوابها

والتدرش!بالإفادةالأدنويليوسفالمؤلفمنإجازةبق/7فيجاءكما

هـ.1141سنةمؤرخةوهي

3/711المؤلفينمعتم-1/387المكنونإيضا!

)338(



(!ات)الفرا

الر!م:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطةَ:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الآوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الاقات

التَجليِد:

:ملاحظات

:درلمصاا

33

ءاتقرا

العشرالقراءاتفيالمكملةالطرقراملمنالمكللةالجواهر

هـ(ا050)تالعوفيأحمدبنمحمد،العوفي

!تاب!لعلىالمهيمنكتابهلتلاوةهداناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

فيكتابهذا...العوفيحمدأبنمحمد..اللّهعبادضعفأفيقولوبعد...أنزله

..المثانيالسبعوكنزالمعانيببحرالمسمىكتابياختصرتالعشرالقراءات

...المكملةالطرقراملمنالمكللةالجواهروسميته

للسورةكَبرتالسورةلآخربأنهالقولعلىالعلقآخرفيسجدتإذاالسابع...

لسورةبالتكبيريبتدئثمفقطللسجدةكَبرتالأخروعلىللسجدةكَبرتثم

...المكللةالجواهركَتابتأليفمنتعالىاللّهقدرهمااخروهذا...القدر

نسْخ

محمدبنأحمد

هـ1131

سم5،01*3.61:لمقاسا71:لأسطراعدد

أوربي

حمروأأسود

وزخرفةوتذهيبجدولة

رضهأ

مضغوطةميدالياوسطهفيأسودطبيعيبجلدالخارجمنمجلدكرتوني

التجليد.فيبروازوجودمعالمملوكيالطرازعلىوهينباتيةبزخرفة

التجويدفيبمقوماتثمعنهموالرواةالقراءسماءأفيبمقدماتالمؤلفقدم

القراءاتمنفيهاوماالسورترتيبحسبعلىالكتابرتبثم.القراءاتووجوه

كَتابه.ديباجةفيالمؤلفذكَركماالعشر

6/9الإعلام-3/98المؤلفينمعجم

2/363العارفينهدية

)933(



الر!م:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:ال!!ات

ا!د:

:ملاضات

:ا!ادر

(تط)الفرا

718

قراءات

العشرالقراءاتفيالمكملةالطرقراملمنالمكللةالجواهر

اهـ(هْ)تْالعوفيأحمدمحمدبن،العوفي

...فلِقولوبعد...!تابهلتلاوةهداناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...المعانيبحرالمسمىكتابياختصرت...العوفيأحمدبنمحمد

المكملة.الطرقراملمنالمكللةالجواهروسميته

وأبونافعوقرأالوصلفيأثبتهاالبحرفيالجواروهيمحذوفةوفيها

أعلمواللّهكثيرويعقوبابنالحالينوفيعمرووأبوجعفر

نسخ

157
سم71*22:سلمقاا91:لأسطراعدد

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضه

)مملوكي(قديم

اخرههـوفي1266سنةعزأشرف/السيدباسمتملكختمأولهفي

115-ق801قمننقول

6/9الإعلام-2/263العارفينهدية

3/98المؤلفينمعجم

)034(



(تكلا)الفرا

743:الرقم

قراءاتت:الفن

العشرالقراءاتفيالمكملةالطرقراملمنالمكللةالجواهر:المخطوطةَعنوان

هـ(501)تْالعوفيأحمدبنمحمد،العوفي:ا!المؤ!

بنمحمد...فيقولوبعد...!تابهلتلاوةهداناالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدات

بحرالمسمى!تابياختصرتالعشرالقراءاتفيكتابهذا...العوفيأحمد

القراءسماءأباب...المكللةالجواهروسميته...المثانيالسبعوكنزالمعاني

مننافعوالرواية

ثم....للسورة!برتالسورةلاخربأنهالقولعلىالعلقاخرفيسجدتاذا:المخطو!نهاتهَ

لسورةبالتكبيريبتدئثمفقطللسجدةكبرتالاخروعلىللسجدةكبرت

علم.أواللّهالقدر

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

خليلبنمحمد:الناسخاسم

هـ1711:النسختاريخ

سمأ،!اهكر503.:المقاس51الأسطر:عدد316:الأوراقعدد

وربيأ:الورقنوع

حمروأاسود:الخبرلون

زخرفة:الفنيةمورلأا

ورطوبةرضهأالاقات

قديم:الَجليد

محمدباسموتملكهـ،ا913سنةحمدأباسمتملكأولهوفينقولأولهفيملافت

منقولةنسخةوهينقولأخرهوفيتعليقاتهامشهعلى،إطاراتوداخلطاهرُ

هـ9401سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمن

6/9الإعلام-3/263العارفينهديهْ:المصادر

3/98المؤلفينمعجم

)341(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بدايهَ

المخطوطة:نهاتة

الماديالوصفبيانات

الخطنوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الون!:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

الآفاتَ:

ا!د:

:!ادرا

(تمما)الفرا

75/1

ءاتقرا

التهانيووجهالأمانيحرز

هـ(095)تخلفبنفيرهبنالقاسم،الشاطبي

رحيماًرحماناًتبارك-أولاًالنظمفياللّهببسمبدأت:البسملةبعد

الناسإلىالمهديمحمد-الرضاعلىربياللّهصلىوثنيتوموئلا

بالخيروُبَّلاالإحسانعلىتلاهم-منثمالصحابةثموعترتهمرسلاً

متنخلاًالرضىالخلقسيدعلىسلامهثماللّهصلاةوبعد

ومندلاًمسكاًالريحتباريصلاةكَعبةللمجدالمختارمحمد

وقرنفلازرنبهاًبغيرتناهٍنفحاتهاصحابهأعلىوتبدي

نسخ

مصليالحاجبنأحمد

هـا080

سم5.12*3.91:المقاس9مددالأسطر:أ71-قاق

أوروبي

أسود

زخرفة

وبللرطوبة

حلى،أسودبلونقديمجلدالخارجومن،الداخلمنكرتوني

.نباتاتبزخرفةوسطهفيمضغوطةبميداليا

1/646الظنونكشف-4103/الذهبشذرات

2/647المؤلفينمعجم-5018/الإعلام

)342(



(ثكلا)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخطنوع

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

الَجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

393/1

قراءات

التهانيووجهالأمانيحرز

هـ(095)تخلفبنفيرهبنالقاسم،الشاطبي

وثنيتوموئلارحيماًرحماناًتبارك-أولاًالنظمفياللّهببسمبدأت

ثموعترتهمرسلاًالناسإلىالمهديمحمد-الرضىعلىربياللّهصلى

بالخيروُبَّلاالإحسانعلىتلاهم-منثمالصحابة

متمدمتنتلاًالرضىالخلقسيدعلى-سلامهثماللّهصلاةوبعد

صحابهأعلىوتبديومندلاًمسكاًالريحتباريصلاة-للمجدالمختار

وقرنفلاًزرنباًبغيرتناهٍ-نفحاتها

نسخ

سم17*23:المقاس13عددالأسطر:94(ا-)ف

حديثما

وأحمرأسود

جدولة

مملوكي

فيهااختلفتالتيالقرانسورتسميةالمخطوطمتنمنتصففيجاء

الأحمرُ.باللونإطارفيالسورهذهأساميووضعتالسبعةالقراءقراءة

4103/الذهبشذرات-1/646الظنونكَشف

2/647المؤلفينمعجم-0188/الإعلام

)343(



(تمما)الفرا

742:الرقم

تاءقرا:لفنا

التهانيووجهالأمانيحرز:المخطوطةعنوان

هـ(95)تْخلفبنفيرهبنالقاسم،الشاطبي:ا!اد!

وموئلارحيماًرحماناًتباركأولاًالنظمفياللّهباسمبدألا:المخطو!بدايئ

محمد،متنخلاًالرضىالخلقسيدعلىسلامهثماللّهصلاةوبعد:المخطو!نها!

ومندلاًمسكاًالريحتباريصلاة!عبةأطمجدالمختار

:الماديالوصفبيانات

نسخالخطنوع

43:وراقلأاعدد

مشرقي:الورقنوع

سم5017*5.26:المقاس51الأسطر:عدد

قديم:المجد

1/646الظنون!شف:المصادر

2/647المؤلفينمعجم

)344(

5018/الإعلام-

4/103الذهبشذرات-



(تمما)الفرا

1158:الرقم

قراءات:الفن

الجزريةالمقدمةألفاظحلفيالأزهريةالحواشي:المخطوطةعنوان

هـ(509)تبكرأبيبنعبداللّهبنخالد،الأزهريخالد:المؤ!ا!

عبدهعلىأنزلالذيللّهالحمدالأزهريعبداللّهبنخالد..يقولالبسملةبعد:المخطو!بداية

اللّهكلامالعوال...الهممفيهتصرفمااولمنفإنبعدأما...الكتاب

هذاجؤرأيتماأنفعومن....حروفهتجويدبهيبتدأماوأهمالمتعالالكبير

وسميتها..حواشجمعت...الجزريابن...الإسلامشيخارجوز...الشأن

هـالأزهريةالحواشي

وقود4متناسبةضةعلىالأشياءجمعوالنظمفشيئاًشيئاًالانتهاءالتقضيش:المخطو!نهاق

الافتتاحميمونةلتكونوالصلاةبالحمدوختمهاوهديةتحفةإلىتقدمه

...والاختتام

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

داودبنداودإبراهيم:الناسخاسم

القرن:هـ868:النسختَاريخ

سم56.1*.523:المقاس23:الأسطرعدد32:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:الحبرلون

رطوبة:الآَفات

قديم:التَجلتِد

هـوفي867سنةالمؤرخةالمؤلفمنمنقولةنسخةوهيتعليقاتهامشهعلى:ملاحظاتَ

عاشورمصطفىباسمتملكأخره

8/26الذهاشذرات-20018/الظنونكشف:المصادر

2/792الإعلام-1/668المؤلفينمعجم

)345(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ا!ادر

(تكلا)الفرا

75/2

قر!ءات

المرضيةالثلاثةالأئمةقراءاتفيالمضيةالدرة

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن

محمدبنمحمدبنمحمد...الإسلامشيخشيخناقالالبسملةبعد

الجزريمما:

وتوسلاًعونهواسئلومجّدهعلاوحدهالذيللّهالحمدقال

...تلاومنوالصحابوالوسلممحمدخيرالأنامعلىوصلّ

شكراًغاياتهاللمنىبهاتمنىديماًسحبهاومسكاًعبيراًتندى

نصراًومنآوىومنمهاجرينادوالشيعالآلفتعموتثنى

والبكراًالآصالعرفهامُعرّفاًأسرتهامسروراًالدهرتضاحك

نسخ

مصليالحاجبنأحمد

هـا1:ا!نهـ0801

سم5.12*3.91ا!س:9!دالآ!:ب601-ب72من

أوروبي

وأحمرأسود

زخرفة

وبللورطوبةأرضة

حلي،أسودبلونقديمجلديالخارجومن،الدإخلمنكرتوني

نباتيةبزخرفةوسطةفيمضغوطةبميداليا

7/403الذهبشذارات-1/743الظنون!شف

7/45الإعلام-3/687المؤلفينمعجم

)346(



(تكلا)الفرا

392/4:الرقم

ءاتقرا:الفن

المرضيةالثلاثةالأئمةقراءاتفيالمضيةالدرة:المخطوطةعنوان

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن:ا!المؤور

البسملة:بعد:المخطوطةبداية

وتوسلاًعونهواسئلومجِّدهعلاوحدهالذيللهالحمدقال

...تلاومنوألصحابوآلٍوسلممحمدخيرالأنامعلىوصل

وانقلاالقراءاتالعشربهايتمثلاثةحروفنظميفخذوبعد

تكفلاًمنفيجاءحتىعنيزةوردنيالخفياللطففأدركَني:المخطو!نهاقي

وسهلاًمراديبلغنيفياربامناًلطيبةوإيصاليبحملى

تلاومنخيرالأنامعلىوصلذنوبناواغفرالشملبجمعومنّ

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سم33*17:المقاس15،16الأسطر:عدد6.1-79قاا5:الأوراقعدد

وروبيا:الورقنوع

حمروأسودا:لخبرا

مملوكي:التجليد

المقدخطامغايرحمرأبخطاكَالعناوتنفصولاوجدت:ملاحظات

سائرهعنالمتنفيالقراءأسماءميزتكَما

حمرأبخطالقراءةفيالخلافأحرفكذلكوميزت

7/402الذهبشذارات-1/743الظنون!شف:المصادر

3/687المؤلفينمعجم-7/45الإعلام

)347(



(تطا)الالرا

:703/4الرقم

اتءقرا:ا!ن

الكفرأوقاففيرسالة:المخطوطةعنوان

موضعاًعشرسبعةالقرآنفيأناعلمالكفرأوقافهذهالبسملةلمجد:المخطو!بداول

فإنهالمواضعهذهعلىووقفعامداًعالماً!انأنعليهاالوقفلايجوز

.بالإجماعالصلاةوخارجالصلاةفيكانسواءيكفر

بقولهيبتدئثمخسرلفيالإنسانإنقولهعلىيقفلاأنعشرالسابع:المخطو!نها!

.امنواالذينإلا

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سم51*521.:المقاس51الأسطر:عدد18ق-17قىمن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبرلون

رطوبة:الآَفات

ممدو!ي.جدديما:اتجليد

الملتقطفتاوى!امنقولةالرسالةهذه:ملاحظات

)348(



(!اث)ألفرا

:703/2الرقم

ءاتقرا:الفن

القرانأوقاففيرسالة:المخطوطةعنىان

عشرةمنهاوقفاًوعشرونوثمانيةآلافخمسةالقرانجميعفيأناعلم:المخطو!بداط

نأليضمنمنوسلمعليهاللّهصلىقالغفرانوقفتسمىمواضع

الجنة.لهضمنتالقرانمنمواضععشرةعلىيقف

يقدرلنآنالبلدسورةجاريةعينفيهاالغاشيةذ!رهشاءفمنعبس:المخطو!نهاق

دسها.منالشمس.أحدعليه

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سم5.51ك!521.:المقاس17الأسطر:عددا-516كأالأوراقا:عدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:تَفالآَا

قديم:التجليد

)934(



)إلالراكلاظه(

:703/3الرقم

ءاتقرا:الفن

المنزلةالأوقافبيانفيرسالة:المخطوطةعنوان

مجهولا:المؤلفاسم

ولاالبقرةسورةفيموضعاًالأولعشرخمسةالمنزلةالأوقافبيانفي:المخطو!بداط

يحزنونهمولاعليهمخوف

فيوهوالجملةهذهعنزائدوهوعشرالسادسالتكاثرالهكم:المخطو!نهايئ

يخرجواأنظننتمماتبتدىثمالحشرلفظعلىتقفالحشر

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سم5.51*531.:المقاس17الأسطر:عدد17ق-16قاكأ:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

سودا:الحبرلون

رطوبة:الافاتَ

قديم:الَجليد

)035(



(تمما)الف!ا

745/1:الرقم

ءاتقرا:الفن

الستةالعثمانيةالمصاحفرسومبيانّفيرسالة:المخطوطةعنوان

(ت.)دالبركَويماجلبيمحمد:المؤلفاسم

رسومبيانفيرسالةفهذهبعدأما...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداط

العاموالمدنيبالإمامالمسمىالخاصالمدنيالستةالعثمانيةالمصاحف

والكوفي.والشاميوالمكي

ينالكفرسورصلاتهمالدينسورةإيلافهملإيلاف.القريشوسورة:المخطو!نهاق

.النفاثاتالفلقسورةبغيرياءدين

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

)المؤلف(البركويماجلبيمتمد:الناسخاسم

هـا3:القرنهـا103:النسختَاريخ

سم21،*ها5.5:المقاس91الأسطر:عدد15قا-اقمن:الأوراقعدد

مشرقي:الوروَنوع

حمروأسودا:لحبرا

رطوبة:الاَفات

)ممدوكي(قديم:التجليد

إطاراتداخلالنصوضعالتعليقاتبعضهامشهعلى:ملافت

)351(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان
لمخطوطة:ابداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تَاريخ

الّاؤراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآَفات

اتجليد:

:ملاحظات

(تطا)القرا

703/1

قراءات

القرانتجويدفيرسالة

بتخويدتتعلقرسالةفهذهوبعد...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

فيالآولالباب...الفنهذافيمبسوطةكتبمنمنتخبةالقران

الاستعاذة

منيكونلئلاالفنهذافيماهركاملشيخمنأخذهفيجب

آنهميحسبونوهمالدنياالحيوةفيسعيهمضلأعمالاًالذينالأخسرين

صنعاً.يحسنون

نسخ

هـأ3:ا!نهـا267

سم5.51ك!521.:المقاس17الأسطر:عدد41قا-قامن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

تعليقاتهامشهوعلىونقولقرآنيةآياتأولهفي

)352(



(تمما)الفرا

592/5:الرقم

ءاتقرا:الفن

...وحروفهوأحكامهوقواعدهالتجويدعلمفيرسالة:المخطوطةعنوان

مشتملةرسالةفهذهبعدأما...حمدنعمتهالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدايئ

فهيالآربعةودلالتهوحروفهوأحكامهوقواعدهالتجويدعلمعلى

.والإخفاءوالأقلوالإظهارالإدغام

ذلكعلىوقسكَلمىمثقللازمصلهوأالساكَنينبينمايحتزلأنه:المخطووونهاق

الحالاتهذهالطالبأيهافافهم

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم51كر31:المقاس18الأسطر:عدد65-56من:الأوراقعدد

وربيا:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:الآَفات

حديث:التجليد

شعراخرهوفيوبقعإطاراتبه:ملاحظات

)353(



(تمما)الفرا

592/2:الرقم

ءاتقرا:الفن

الحروفمخارجفيرسالة:المخطوطةعئان

منهابالحرفتلفظبأنالحروفمخارجتعرفأنأنكبدلافصل:المخطو!بداطَ

الهمزةقبلهوتدخلساكنا

كريمظهرالعظمذيناظرظهرظعنلانتظارمظهر:المخطو!نهاق

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم51*21:المقاس9الأسطر:عدد51ا-3قامن:الأوراقعددد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:الاقات

حديث:التَجلتِد

)354(



(ثط)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلتِد:

:ملاحظات

32/6

قراءات

الشورىسورةأولوبينفصلتسورةآخربينالتيالوجوهفيرسالة

(ت)د.(الدين)بدرالمقرئالعجلونيحسْن

فقدوبعدوسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللّهوصلىالبسملةبعد

نآصحابهأبعضإليهالمشارالعجلونيالمقرىحسنالشيخسيدناسأل

()الشورىسورةأولوبينفصلتسورةاخربينالتيالوجوهيعمل

فيهماالقراءومذاهب

سوىوجهاًوستونواثنان)كَله(هذافيالوجوهمنللقراءمافجملة...

وثمانونوتسعةمائةثلاثالجملةفتصيروجهاوعشرونسبعفلهحفص

أعلمواللّهوجها

نسْخ

الخالدييوسفبنمحمدبنمتمد

هـ01:القرنهـ109محرج!7

سم13*18:المقاس51الأسطر:عددأ121-أا18كا

مشرقي

وأحمرأسود

قديم

الرسالةهذهمنأجزاءبعضفيبدائيلترميماثارتظهر

)355(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

ا:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!لثر!!!ت(

746

اتءقرا

العشرالقراءاتفيالقرآنوجوهفيالعرفانزبدة

هـ(1731حياً)!انالبالويعبدالفتا!بنحامد،البالوي

...الرواياتبصحيحالقرآنقرؤاالذينهممنجعلناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

فسآلني...العظيمالقرآنقرأتلماالبالويعبدالفتاحبنحامد...فيقولبعدأما

.المذ!ورةالقراءاتفيسطوراًأحررأنالرغبةالطلبةبعضمنيوالتمس

لكلماتتبديللاالبقرةفيهزواعلى!وقفهحمزةعليهوقفولوخليعف

...العليمالسميعهوإنهاللّه

نسخ

خانسليمالسلطانجامع:اثنولالراسماميزمحمد

اهـ343

سمك!2417:المقاس111اأا2الأسطو:عدد

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضه

بدون

نسخةمن،منقولةالنسخةهذه،مذهبةإطاراتخلاداوال!ذصمفككةاوراقه1

حمدأحافظالقراءرئيستلاميذأحدوالناسخهـ،1731سنةالمؤرخةالمؤلف

باللغةمزخرفةورقةوسطهفي،خانسليمالسلطانبجامعالإمامأفندي

.تعليقاتهامشهعلى،للكتابتابعةليسوهيالفارسية

2/163الإعلام-1611/المكنونإيضاح

1/521المؤلفينمعجم

)356(



(تط)الفرا

548:الرقم

ءاتقرا:الفن

القارئمازلة:المخطوطةعنوان

)كذا(الأمورالمراشدوإياناتعالىاللّهوفقكماعملوا:البسملةبعد:المخطو!بدايئ

)!ذا(قراءةفيالخطأفييعرضالذيأنالدهورنوائبمنوإياكم

مانحرفلسانهعلىيجرىأن:منهاوجوهعلىالعظيمالقران

....حرف

علمأواللّهالأخرسعلىوقاسوهصلاته)كذا(يجوزقالمنومنهم...:المخطو!نهاقي

:الماديالوصفبيانات

نستعليق:الخطنوع

.513*5.12:لمقاسا27:لأسطراعدد(أاأ-176)73ه:الأوراقعدد

وروبيا:الورقنوع

حمروأسودا:الحبر

حديا:التجليد

)357(



ظه(كلا)الفرا

الرصم:717

:قراءاتا!ن

للشاطبيالتهانيووجهالأمانيحرزشرح:المخطوطةعنوان

هـ(ا140)تمحمدبنسلطانبنعلى،القاريعلىالملا:ا!المؤ!

علىفيقولوبعد...الإيمانلأهلبالقرانالنافعللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداطَ

التهانيووجهالأمانيلحرزشرحهذاأنالقاريمحمدسلطانبن

)كذا(.الشاطبيالقاسمابن...للشيخ

آتيانحوغيرمطردالأصولوفيالسوروفواتحالتوراةإمالةنحو:المخطو!نهايئ

الصوربعضباعتبارإلاوالإضافةالزوائد

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم24*17:المقاس91الأسطر:عدد262:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:الافات

حديث:المجد

أفنديخليلحافظباسمتملكأخرهفي:ملافت

1/751العارفينهدية-1/445الطالعالبدر:المصادر

5/12الإعلام-2/446المؤلفينمعجم

)358(



()الفرا!ات

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

ملاحظاتَ:

39

قراءات

المرضيةالثلاثةالأئمةقراءاتفيالمضيةالدرةشرج

...الجزريبنمحمد..شيخناقال

وتوسلاًالقصيدةعونهواسئلومجده=علاوحدهالذيللّهالحمدقل

المتداركمنمطلقةمجردةلاميةوالقافيةالطويلبحرثانىِمن

لأنيللأوطانغريبةهذهأبياتإن:يقولأنهالأبياتهذهحاصل...

نأمعالعربببلادالنجدفي)كذا(حيوة)كذا(الغربيةفينظمتها

قلبييبتليلاوكيفوكثرتهاالقلب)00(بشدايدابتليت)كذا(

...حرهاقلبيأحرقأنيوالحالالشدايدلكثرة

نسخ

سم213*.:المقاس21الأسطر:عدد185

أوروبي

حمروأأسود

وبللرطوبة

النباتيةإلىأقرببزخرفاتوسطهفيمزخرفالفارسيالطرازعلىجلدي

أيضاًنباتيةبزخرفةالأربعةبالجواربمحيطبروازمع

عقدبإنه/1743الظنونكشففيإليهالمشارهوالشرحهذالعل-ا

.....الدرة

)935(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بدايهَ

المخطوطة:نهايهَ

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجلتِد:

:ملاحظات

:المصدر

)الالرا!!ت(

86014/

ءاتقرا

الجزريةالمقدمةشرح

فانوبعد...وأهلهخاصتهمنالقراءجعلالذياللّهأحمدالبسملةبعد

بنظرفنظرت...التمهيدبهلديكيحصلعلمهوالتجويدعلممبنى

بينحال!ثمولذلك..قليلالفصاحةفيبضاعتهم..الطلبةعلىالعبرة

بنمحمدالشيخ...الكاملالشيخأبياتعستيرخصوصاًالعوالم

منأشوحهاأنإلى..غفيرجمإلحاحبالتماسفرغبت....الجزري

افها.صدأ

ولابهافيمكنالشفةالفتحومحلاللسانوالجرالكسرمحلالحلق

....بهمايمكن

معتاد

يوسفبنعمر

سم5.175.12*:المقاس17عددالأسطر:85914-

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

القراءاتأفرادفيوبابللشاطبيالسبعةالقرُاءاتفينقولأولهفي

هاءفيوبابالأصفهانيالحافظظاهرالحسنلأبيوجمعها

!نزكَتابمننقولآخره،فيتعليقاتهامشهعلى،الكتابة

إلحديثفيونقولالخضرمحمودبخطالقراءاتتفيالمعاني

3/9917الظنونكشف

()036



()إلفراكلات

الرقم:

الفن:

المخطوطةَ:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تَاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

392/3

اتءقرا

العشرالقراءاتالنشرفيطيبة

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريأبن

البسملةبعد

واسترواغفرارحمهالجلالذاياالجزريابنهومحمدقال

العشرةحروفمنقولنشرمنيسرهماعلىللّهالحمد

محمدالمصطفىالنبيعلىالسرمديوالسلامالصلاةثم

عصريفيمنكلأجزتكذامقريلكلأجزتهاوقد

الجزريبنمحمدوقالالمعتبربشرطهرواية

العفرانجودهمنفظنهالرحمنبفضلهيرحمه

معتاد

الدمرداشيالو!يلعليبنموسىعبده

هـ12:ا!نهـ2911الآخرربيع91

71*23:المقاس71:الأسطرعدد6-169قى

قديمأوربي

حمروأأسود

مملوكَي

4/73ْالذهبشذرات-2/1811الظنونكشف

3/687المؤلفينمعجم-7/45الإعلام
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(تمحا)الفرا

978:الرقم

ءاتقرا:الفن

العشرالقراءاتالنشرفيطيبة:المخطوطةعنىان

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن:المؤ!اسم

البسملة:بعد:المخطو!بداق

واسترواغفرارحمهالجلالذاياالجزريابنهومحمدقال

العشرةحروفمنقولنشرمنيسرهماعلىللّهالحمد

الجزريبنمحمدوقالهالمعتبربشرطهارواية:المخطو!نهايئ

الغفرانجودهمنفظنهالرحمنبفضلهيرحمه

الماديِ:الوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

دمشق-الامويالجامع:النسخمكانالشاطربنالدينعلاء:الناسخاسم

هـا1:القرنهـا100:النسختاريخ

سم01*5.41:المقاس8الأسطر:عدد132:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:برا

رطوبة:الإفات

قديم:التجليد

مصطفىباسمتملكاتأولهوفي،الأنعامسورةقراءةفيفايدةأولهفي:ملافت

بنعليباسمتملكختمآخرهفي،نقولآخرهوفي،...خليلبنالمسدي

.إطاراتداخلوالنص،ثانيالعبداللّه

7/402الذهبشذرات-2/1811الظنون!شف:المصادر

7/45الأعلام-3/687المؤلفينمعجم

)362(



(تمحا)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطهَ:بداية

المخطوطهَ:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الأوراقَ:عدد

الولد!:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

392/2

قراءات

المصاحف(رسم)فيالمقاصدأسنىفيالقصائدأترابعقيلة

هـ(095)تخلفبنقيرهبنالقاسم،الشاطبي

المنّذوالدررايستنزلطيباًمباركَاً-أمراكَماموصولاللّهالحمد

عليمحيقهراًالذياللّههوالعبادرب-خالقناوالإحسانوالفضل

جراأرادبصيرماسميعفرد-لهوالكلامقدير

وتنثنىشكراًغاياتهاللمنىبها-ديماًسحبهاومسكاًعبيراًتندى

الدهرتضاحكنصراومنأوىومنالمهاجرين-والشيعالآلفتعم

والبُكراالأصالعَرْفهامعرفاً-أسرتهامسروراً

نسخ

سم17*23:المقاس13الأسطر:عدد63-5قا.

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

مملوكَي

4ْ13/الذهبشذرات-3/9151الظنونكشف

5018/الإعلام-2/647المؤلفينمعجم
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الإفاتَ:

التَجلتِد:

ملاحظاتَ:

()القر!!ات

465/2

قراءات

العظيمالقرانفيالوقفعلامات

الثعاتيسعيدبنعلىالحسنأبو

بنعليالحسنأبوالمرشدالإمامالشيخذ!رهماهذاالبسملةبعد

بذ!رالعظيمالقرآنفياللازمالوقففيعنهاللّهرضيالثعاتيسعيد

....طرفاهوصللوماالوقفمنفاللازمالميمحرفوهوأعلامه

علمآواللّهالتكاثرألهاكَموسورةالبسملةبينعشروالخامس

.بالصواب

نسخ

سم2115*:المقاس7الأسطر:عدد17-11من

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديث

التهجي.حروففينقولويليهتعليقاتهامشهوعلىسطورهبين

)364(



(تط)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطةَ:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بدايهَ

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجلتِد:

:ملاحظات

:المصادر

8601/1

قراءات

العشرةعلىالزيادةفيالمهرةغاية

هـ(833)تمحمدبنمحم!بنمتمد،الجزريابن

الشهيربابنمتمدبنمحمدبنمتمدالخيرأبو...قالالبسملةبعد

...الجزري

متفضلاًقادراًعليماًإلهاًأولاًالقولفياللّهحمدتقدألا

تلاومنقفاهمنمعالمصطفىعلىومصلياًثانياًحمديوأردفت

متقبلاًالرضىروضوتنزلهاقلوبناتُحييالعرفانجنةوفي

وأفضلاًطراًخيرالخلقنبيكمحمدالبشيرالهاديعلىوصل

محيعلاًبالفلاجمنادونادىذكاًغريتماوالصحبلهوال

نسخ

سم52.1*57.1-:اولس7:الأ!!د38-9قمن

قديمأوربي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

السطور.وبينتعليقاتهامشهعلى

4/72ْالذهبشذرات-2/4911الظنونكَشف

7/45الإعلام-3/687المؤلفينمعجم
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاتة

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:قلأورااعدد

الورق:نوع

المجر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:المصدر

(تكلا)الفرا

744

ءاتقرا

الفرقانوجوهفيالاتقانفيوض

هـ(489)تاللّهخيربناللّهحمد،حمديشيخ

و!ثرة،التلاوةبحلية،القراءألسنةمزينللّهالحمدالبسملةبعد

السدادسبيلإلىوهديهمكتابهالمحفظووقفهم،الترداد

الناسملكالناسبربأعوذقلالرحيمالرحمناللّهبسمالناسسورة

الناسإله

بالفتحوالباقونطكلاالمجرورالناسأمال

نسخ

هـا2:القون

سم215،1*ه5.:الممَاسمختلفةالأسطر:عدد51.

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

الجداولبطريقةجمععنعبارةوالمخطوط،حواشيبهيوجد

علىالجدولتقسيممعالعشرةالقراءفيهااختلفالتيللمواضيع

.القرانفيالسورترتيب

13/653المؤلفينمعجم

)366(



(كلاث)الفر{

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بدايهَ

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

ملاحظاتَ:

المصادر:

86013/

قراءات

اللفظينبينوالإمالةالفتحفيالعينقرة

هـ(108)تمحمدبنعثمانّبنعلي،القَاصحابن

بنأحمدبنمحمدبنعثمانبنعلىالبقاأبوقالالبسملةبعد

هذهفإن...العالمينربللّهحمدابعدأما...العذريالقاصحالحسين

...والإمالةالفتحمنالمشهورفيهاوجمعتالعينقرةسميتهاالرسالة

والناسالناسصدورالناسإلهالناسملكالناسبربالناسسورة

.بالبقرةذكَرنكلماتخمسالجملة

:

معتاد

بروسة:النسخمكان

هـا0:القون3.9

.512*57.1:المقاس91:الأسطرعدد45-83

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

)مملو!ي(قديم

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتاداخلالنصوضع

1/737العارفينهدية-2/1325الظنونكَشف

4113/الإعلام-3/475المؤلفينمعجم
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لمه(طا)القرا

466:الرلمحم

تاءقرا:لفنا

الأمانيحرزشرحفيالمعانيكنز:المخطوطةعنوان

هـ(732)تإبراهيمبنعمربنإبراهيم،الجعبري:المؤ!ا!

يتوقفبلبذلكإلاودقايقهالعجايبهاغورلاالتيوأولهالأولناقص:المخطو!بداقي

فضيلةتخفلمهنالكالعلومميادينفيمصلياسبقوإنالفهومجواد

القراءةعلم

العثرةوالنفعالعناوبالمدالعطيةبالقصرالجدى....وأخرهالاَخرناقص:المخطو!نهاق

جاءتالتيالمصادرأحدحنانيكتبعتهامنالخلاصمنهاوالاقالهإلزلة

...المضافةالتثنيةبلفظ

:الماديالوصفبتِانات

نسخ:الخطنوع

28*16:المقاس24الأسطر:عدد227:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:الحبرلون

ورطوبةارضه:الإفات

تجديدبدون:التجليد

تعليقاتالهوامشوعلىبقعوبهامفككةأوراقها:ملاحفت

1/05الكامنةالدرر-1/646الظنون!شف:ا!در

1/55الإعلام-1/94المؤلفينمعجم
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(تط)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

77

قراءات

الأماني.حرزشرجالمعاني!نز

هـ(656)تمحمدبنأحمدبنمحمد،شعلةمحمد

!افشاف!لهاأحرفسبعةعلىالقرآنأنزلالذياللّهحمدأ:البسملةبعد

بحرزالموسومالمنيفالتأليفهو....الشريفةالصناعةفيصنفومما.....واف

ينشأ.شرحالخلدفيفدار...التهانيووجوهالأماني

وأنفاسهاالرائتةطيبفي)وقرنفلاً()زرنباً(مشبهةالنفحاتتلك!ون...

!ماوالمندلالمسكذفرلأنهماوالقرنفلبالزرنبالنفحاتتشبيهوحسنالفائحة

...أجمعينوعليهموسلمعليهاللّهصليالنبيتبعالصلاةفيالصحابةأن

نسخ

داودبنمصطفىبنإبراهيم

هـ11:ا!نهـ0301الحجةذي01

سم5.41*3.2):المقاس2.الأسطر:عدد692

آوروبي

حمروأأسود

وبللرطوبة

قديم

الرقعة.إلىحروفهبعضرسمفييميلمعتادنسخيالنسخةهذهخط-ا

ولواحقمبادئ:قواعدثلاثعلىتأليفيمؤسسا4ً()قالشار!قال-2

المقصودفيوالثالثة..الإعرابفيوالثانية...اللغويالمعنىفيفالأولىومقاصد

بالحاءواللواحقبالباءالمبادئإلىملوحاًعليهمنصوصاًأومرموزاًالكلاممن

انتهى...بالصدادصدوالمقا

5/321الإعلام-1/647الظنونكشف

3/69المؤلفينمعجم-5281/الذهبشذرات

)936(



الرقم:
ادفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطهَ:نهاية

الماديالوصفبياثات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

اليَجليد:

:ملاحظات

:المصدر

(تكلا)الفرا

82

قراءات

الزهرناظمةوبستانالبدرلوامع

هـ(1252)تصالحبنعبداللّه،أيوبأبيجامعإمام

شيء!لوأحصىوعلمهشيء!لأحاطالذيللّهالحمد:البسملةبعد

بناظمةالمرسومةالقصيدةرأيتلما...الذليلالعبدفيقولوبعد...عدداً

...وجيزاًنظماًالمثانياياتعدّفنفيالشاطبي...الإمامإلىالمعزيةالزهر

البدربلوامعوسميته...إعرابهاوبيانرموزاتهاكشفإلىمقرئفاحتاج

...الزهرناظمةوبستانّ

الحسنفيأويشاكلهاحسناًالشمسيحكيفلان:يقالالصحاحوفي...

تشابهآيمنهحالالدرر(ومع)مفعولهالفضةهوواللجينوالنضارة

شبهحيثتشبيهوفيهااللمعانفيوباللؤلؤالنظارةفيبالفضةقصيدتي

تح!يبقولهتشبيههاوصر!بالفضةنظمها

نسخ

هـا3:ا!نهـا214

سم2116*1.:المقاس23الأسطر:عدد571

أوروبي

وأحمرأسود

كذلك!رتونيلسانّلهحديثكرتوني

بعضفيالرقعةخطإلىيميلضعيفنسخيالنسخةهذهخط-ا

حروفه

اللونأحمرإطارداخلالنصوضع-2

لهتمييزاًالأحمرباللونالقصيدةمتن!تبوقدممزو!الشرحهذا-3

الشرحعن

2/414المكنونإيضاح

()037



(تمما)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاتة

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآَفات

الَجليد:

31/2

قراءات

الطيبةطريقمنالقراناياتبعضوجوهإيضاحإلىالطلبةمرشد

(ت.)دراشدحمدأ،زادهأفنديأماميوسف

...العبدرسالةفهذهوبعد:النبيعلىوالصلاةلهوالحمدالبسملةبعد

فسآلني...زادهأفنديأمامبيوسفأقرانهبينالعريفراشدحمدأ

القرآنفيرسالةأحررأنالرغبةالطلبةمنبعض)كذا(عنىوالتمس

الطلبة.مرشد:وسميتها

عبدانابنعنالعزأبيكَفايةمن)يره(هافيالإسكانوالثالث...

هشامعنفيالدجونيطريقوهوالحلوانيعن

نسخ

وحيدعبداللّه

هـ13:القرنهـا355

سم17*24:المقاس31الأسطر:عدد121

أوروبي

حمروأأسود

وبللأرضة

حديث

()371



)!لفرا!اظص(

1132:الرقم

قراءات:الفن

وعشرةسبعةالقرآنقراءةمظبط:المخطوطةعنوان

مجهولا:المؤلفاسم

البسملة:بعد:المخطو!بداية

بعدهالقصرمعأظهرالرحيموميمملكالرحيمبالقصرملك

ولافائضاًمنيادليلاً!افياًحافدحكا

واجبالأثرإتباعأنفالحاصلونهابدولابالبسملةولاالبقرةبسورةولا:المخطو!نهاق

بالصوابعلمأواللّهبالقطعوهو

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سمأ،!اه*2.:المقاس9الأسطر:عدد99:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

رطوبة:الاَفات

حديا:التجلتِد

)372(



(تكلا)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بدايهَ

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلتِد:

:ملاحظات

:درلمصاا

76/6

قراءات

التجويدعلمفيالجزريةالمقدمة

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن

إلشافعيالجزريابنمحمدسامعربّعفوراجييقول:البسملةبعد

ومصطفاهنبيهعلىاللّهوصلىللّهالحمد

مخبهمعالقرآنومقرئوصحبهوالهمحمد

....والاشمامالرومباب

تقدمهالقرا!لقارئمنيالمقدمةنظمىتقدموقد

والسلامبعدالصلاةثمختاملهاللّهالحمد

تعليق

سم8.21*9.3،:اتس17:الأ!!دأ37=ب31ق

أوروبي

وأحمرأسود

حديثكرتوني

علىملاشرج:)مثالالجزريةالمقدمةعلىشثرحمننقولتوجد-ا

(.أبيهمقدمةعلىالمصنفابنحاشيةومن،القاري

المتنعنلهاتمييزاًالأحمرباللونالأبوابكتبت-2

المفرداتكَالتفسيرلبعضهيمتناثرةتعليقاتتوجد!ما-3

الأبياتوأشطار

7/45الإعلام-3/9917الظنونكشف

4/73ْالذهبشذرات-3/687المؤلفينمعجم
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الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

:افنوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ا!ر:

الأمورالفنية:

:الآفات

اتجيد:

:تملاحظا

:درلمصاا

()الفرا!ات

75/3

ءاتقرا

التجويدعلمفيالجزريةالمقدمة

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمتمد،الجزريابن

البسملة:بعد

الشافعيالجزريبنمحمدسامعربّعفوراجييقول

ومصطفاهنبيهعلىاللّهوصلىللّهالحمد

محبّهمعالقرآنومقرئوصحبهوالهمحمد

الوصل:همزاتباب

وضمرفعفيبالضمشارة!وأشمبنصبأوبفتحإلا

تقدمهالقرآنلقارىمنيالمقدمةنظميتقدموقد

والسلامبعدالصلاةثمختاملهاللّهوالحمد

نسخ

مصلىالحاجبنأحمد

هـا1:القرناهـ080

سم52.1*3.91:ساول9:الأ!عددأ411-اب70

أوروبي

حمروأأسود

زخرفة

وبللورطوبةأرضة

بميدالياحليأسودبلونقديمجلديالخارجومن،الداخلمنكَرتوني

فيمطرزلسانالسفليالجلدمنتدلىوقدبزخرفةوسطهفيمدسغوطة

الخطوطمزدوجمضغوطبإطارحوافه

جهاتمنجهةفيبيتكلشطروضعمعإطارداخلالنصووضع-ا

بجدولالبيتشطريفصلوقدالإطار

7/45الإعلام-2/9917الظنونكشف

7/402الذهبشذرات-3/687المؤلفينمعجم

)374(



(تكلا)الفرا

:503/1الرقم

ءاتقرا:الفن

التجويدعلمفيالجزريةالمقدمة:المخطوطةعنوان

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن:المؤلفاسم

الشافعيالجزريابنمحمدسامعربّعفوراجييقول:البسملةبعد:المخطو!بداط

ومصطفاهنبيهعلىاللّهوصلىللّهالحمد

المقدمة-نظميتقدموقد).....:المخطو!نهاية

بعدالصلاةثم-ختاملهاللّهوالحمد-تقدمهالقرانلقارئمني

(والسلام

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

الحلاقجمعةبنمحمد:الناسخاسم

هـا1:القرنهـا990:النسختاريخ

سم51*2.:المقاس51الأسطر:عدد-5ا:الأوراقعدد

كتانمشرقي:الورقنوع

خضروأسودا:لحبرا

7/402الذهبشذرات-3/687المؤلفينمعجم:المصادر

7/45الإعلام-2/9917الظنونكَشف

)375(



!اظه()الالرا

264/2:الرقم

تاءقرا:لفنا

التجويدعلمفيالجزريةالمقدمة:المخطوطةعنوان

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمحمد،إلجزريابن:ا!اوو!

الشافعيالجزريإبنمحمدسامعربّعفوراجييقول:البسملةبعد:المخطو!بدايئ

ومصطفاهنبيهعلىاللّهوصلىللّهالحمد

تقدمهالقرآنلقارئمنيالمقدمةنظمىتقدموقد:المخطو!نهاق

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم51كر21:المقاس21الأسطر:عدد39-59:الأوراقعدد

كتانمشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

حديث:الت!جمليد

سنةالمنورةالمدينةفي(..-.....)مدرسةوقفيةختمق/29علىيوجد:ملاحظات

هـ6013

7/45الاعلام-3/687المؤلفينمعجم:ا!ادر

2/9917الظنونكشف-7/402الذهبشذرات

)376(



(تكلا)الفرا

5921/:الرقم

ءاتقرا:الفن

التجويدعلمفيالجزريةالمقدمة:المخطوطةعنوان

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن:ا!المؤ!

البسملة:بعد:المخطو!بداط

الشافعيالجزريابنمحمدسامعربّعفوراجييقول

ومصطفاهنبيهعلىاللّهوصلىللّهالحمد

محبهمعالقرانومقرئوصحبهوآلهمحمد

تقدمهالقرُا!لقارئمنيالمقدمةنظميتقدموقد:المخطو!نهاولَ

والسلامبعدالصلا.؟ثمختاملهاللّهوالحمد

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم51*21:المقاس9الأسطر:عدد13قاا-قاكا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

رطوبة:الإفات

حدلمجا:التجليد

2/9917الظنونكشف-7/402الذهبشذرات:المصادر

7/45الإعلام-3/687المؤلفينمعجم

)377(



){لفر!كلات(

4651/:الرقم

ءاتقرا:الفن

التجويدعلمفيالجزريةالمقدمة:المخطوطةعنوان

هـ(833)تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن:ا!المؤ!

البسملة:بعد:المخطو!بداقي

الشافعيالجزريابنمحمدسامعربّعفوراجييقول

ومصطفاهنبيهعلىاللّهوصلىللّهالحمد

تقدمهالقرا!لقارئمنيالمقدمةنظميتقدموقد:المخطو!نها!

والسلامبعدالصلاةثمختاملهاللّهوالحمد

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم15*21:المقاس7الأسطر:عدد51-اكا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:اصر

رطوبة:الآ!اتَ

حديث:التَجليد

هامشهوعلىسطورهوبينعبدالقادرالشيخباسمتملكأولهفي:ملافت

تعليقات

7/402الذهبشذرات-2/9917الظنونكشف:المصادر

7/45الإعلام-3/687المؤلفينمعجم

)378(



(تمحا)الفرا

الرقم:

الفن:

المخطوطةَ:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاتة

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

ملاحظاتَ:

قراءات

القراءةصولأفيمقدمة

(ت.)دالدينبدر()المقرئالعلجلونيحسن

العالبالعزذيبالآلاءالمتوحدبالنعماءالمنفردللّهالحمد:البسملةبعد

تحتويالتلاوةوتجويدالقراءةصولأفيمقدمةفهذهوبعد...الواجبوالدين

البابواللينالمدمعرفةبيانفيالأولالباب)كذا(بابعشرثمانيةعلى

....واللازموالمنفصلالمتصلبفروعهوأسبابهالزايدالمدبيانفيالثاني

الشاطبيقولمنمعلوموهذا...القيومفيالتيأوجهالسبعةبيانفيفصل

السكونمعوالتوسطالطولوهما.أصلاًوجهانالوقفسكونوعند

الروممعوالقصرالاشماممعوتلاصثةالسكونمعثلاثةفهذهصلأوالقصر

....الشاطبيةطريقةمنخلافبلاالقراءمنلكلأوجهسبعةفهذه

نسخ

الخالدييوسفبنمحمدبنمحمد

هـا0:القونهـ709القعدةذيما14

سم13*18:المقاس13الأسطر:عددأا21-ب08من

مشرقي

حمروأأسود

قديم

عليها.مقابلةوهيالمؤلفنسخةمنمنقولةبأنهاالنسخةهذهتميزت-ا

المؤلفكتبلمامنهموإجازاتالفنعلماءلبعضقراءاتوجود-2

هـ(087)تالنتاربابنالمعروفالنجارأحمدبنمحمدكَالمدعو

ت)الطيبيالضريرعمروكَالشيخ

)937(



الر!م:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

ملاحظاتَ:

:درلمصاا

)!لقر!طات(

86012/

قرُاءات

(الشاذة)القراءاتالعشرةعلىالزائدةالثلاثالأئمةقراءةفيالنهاية

هـ(883)تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن

البسملةبعد

تلامنللنبيصلواتيوأهديأولاًنظمياللّهبحمدبدأت

متآملاًوكَنزادتقدالعشرعلىثلاثةحروفنظميفخذوبعد

بروسةآرضمنالرومجرادبأقصىوالعلاالجودالخيرذيرمضانوفي

والآلالنبيعلىوالسلامصلواتوبعدلا)...(مؤمنحاجبمنزل

تلاومنالكراموأصحاب

نسخ

سم5.21كو5.17:المقاس31الأسطر:عدد38-53

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

شعبفيواحدةورقةآخرهوفيمختلفةوالخطوص!تعليقاتهامشهعلى

(....الكافرينالقومعلى)فانصرناتعالىقولهلدنمنالقرانوجوه

4/72ْالذهبشذرات-2/1333الظنونكشف

7/45الإعلام-3/687المؤلفينمعجم

()385



)،لفرا!ات(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهايهَ

المادالوصفبياتات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التَجليد:

:ملاحظات

المصادر:

745/2

قراءات

الرسمفيالرائيةالشاطبيأبياتعلىالعليةالسنيةالهبات

هـ(5141)تمحمدبنسلطانبنعلي،القاريعليالملا

...فيقولوبعد...العدممنالخلقأوجدالذيللّهالحمدالبسملةبعد

المصحفرسمفيالناسصنفوقد...القاريمحمدبنسلطانبنعلي

جمعهاأمنالمقنعالمسمىالدانيعمروأبيكَتابلكن!تباً

نآفآردت...ونظمه...الشاطبي...الشيخاختصرهوقد...وأحسنها

القضية.هذهمسلكفيأشاركَهم

تصلدائمةجميلةتامةطيبةصلاةعليهمصلىأنوالمعنىالعدوةوهي

لنهايتهاغايةولالبدايتهانهايةلابآخرهاوأولهابأولهاأخرها

ي:

نسخ

اهـ303

176ق-17منق

أوربي

وأحمرأسوفى

رطوبة

91*13:سلمقاا71:لأسطراعدد

)مملوكي(قديم

تعليقاتهامشهوعلى،إطاراتداخلالنصوضع

1/445الطالعالبدر-3/9115الظنونكشف

5/12الإعلام-3/446المؤلفينمعجم

()381



(ت)إلفراط

/86016:الرقم

تاءقرا:لفنا

الحمزةبابفيالهمزة:المخطوطةعنوان

هـ(835حياً)كَانمتمدبنمحمدبنأحمد،الجزريابن:ا!المؤ!

البسملةبعد:المخطو!بداية

البشرلباريوالشكرالحمدالجزريبنأحمدالفقيرقال

أحمداًالعربيالنبيعلىسرمداًوالسلامالصلوةثم

كحمزةواقفاهشامكانهمزةمنفتتطروكَلما:المخطو!نهاق

:الماديالوصفبيانات

نسخ:النهطنوع

5.12*1715:المقاس16الأسطر:عدد918-188:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:اصر

ورطوبةارضة:الآفاتَ

)مملوكي(قديم:التجليد

.القراءاتفينقولآخرهفي:ملاحظات

1192/المؤلفينمعجم-3/391اللامعالضوء:المصادر

1/227ال!علام

)383(



التفلل!و





)الئفددمير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:وراقلأاعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآقات

التجلّيد:

المصادر:

تفسير

(1)بال!ريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد

هـ(829)تمصطفىبنمحمدبنمتمد،السعودأبو

شعاترمنلهوبينالحقودينبال!ثدىرسولهآرسلمنسبحانالبسملةبعد

الغاية...انالعماديمحمدبنالسعودأبو...الفقيرالعبدفيقول...الشرائع

إلاليست....مسطوراًمنهحرفكانوماالعالمنسخةتحريرمنالقصوى

عنداسميهآنناوياً...المعيدالمبدئالبارىوعبادةالمجيدالصانعمعرفة

ال!تالامزاياإلىالسليمالعقلإرشادهـانعامهتعالىاللّهبتوفيقتمامه

الكريم.

فلاعداهممنوأمابهالمنتفعونلأنهميصدقونهأي:(يؤمنونالقوم...

آرقا!مأعلموا:ص!ليدالفهرسولعن.بجدواهينتفعونّولابهداهيهتدون

اللّههونيمينهملكتوماأهلهوعلمهاتلاهامسلمأيمافإنهيوسفسورة

.أمسلماًيحسدلاأنالقوةوآعطاهالموتسكراتعليه

093

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضه

قديم

1/65الظنونكشف

3/396المؤلفينمعجم

لأسطر:اعدد

)385(

35

القون:

:المقاس

هـتقريبا11ً

سم3302*

8/893الذهبشذرات

7/95الإعلام



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:قلأورااعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الئفددمير(

31

تفسير

(1)بالكريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد

هـ(839)تمصطفىبنمحمدبنمحمد،السعودأبو

السورةهذهآي،محذوفخبرلمبتدأأنهعلىالرفعومحلهللسورةاسم.ألمر

العلميسبـقلمإذالابتداءعلىالرفعمنأظهروهوالاسمبهذامسماة

مستقلمبتدآالأولالوجهعلىتلك:تعالىوقولهمرّمراراًكَمابالتسمية

...ثانمبتدأالثانيالوجهوعلى

آنعمتالذينمعواحشرني...الجليلربهإلىمتضرعاًالذليلالعبدقال...

رفيقاًآولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهم

...أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصلي

هـتقريبا11ً:القرن

سم5.91*9.31:المقاس35عددالأسطر:938

مشرقي

أسودوأحمر

وزخرفةوتذهيبجدولة

بلل

قديم

آولهوفيمذهبةإطاراتداخل،القرآنيةبالنصوصالتفسيرممزوجهذا

للموضوعاتفهرس

8/893الذهبشذرات-1/65الظنون!شف

7/95الإعلام-3/396المؤلفينمعجم

)386(



)الففلعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

712

تفسير

(1)بالكريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد

هـ(829)تمصطفىبنمحمدبنمحمد،السعودأبو

السعودآبو...فيقولبعدأما..بالهدىرسولهأرسلمنسبحانالبسملةبعد

مزاياإلىالسليمالعقلإرشاد..أسميهأنويا...ناالعماديمحمدبن

الكريم.الكتاب

ظلمةفيي!ونومنالإسلامنورفيقائموالمؤمنالكفرظلمةفيقايملأنه

ضوءفيقائمايكونوالذيالقمرضوءفيقائماًكانلمنيرىفهوالبيت

البيت.ظلمتفييكونلمنيرىلاالقمر

938

قديمأوربي

أسود

02*03:لمقاسا13:سطرلأاعدد

رطوبة

)مملوكي(قديم

التوحيد.فضلفينقولاخرهوفيتعليقاتهامشهوعلىنقولأولهفي

8/893الذهبشذرات-1/65الظنونكشف

7/95الإعلام-3/396المؤلفينمعجم

)387(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماد!االوصفبيانات

الف:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الففطعمير(

734

تفسير

(2)بالكريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد

هـ(829)تمصطفىبنمحمدبنمحمد،السعودأبو

والبحوثوالمقشقشةالتوبةسورةآخرأسماءول!ثا....وأولهالأولناقص

......والمحزيةوالحاضرةوالمشيرةوالمبعثرةوالمنقرة

منإلاتعالىاللّهحقبنسيانمبتلىالفريقينأفرادمنفرد!لفإن

الغفلةمنتعالىاللّهعصمنارحمتهواسعوتناولهعصمتهشوافعتداركه

الشكر.حقوقلأداءووفقناذ!رهعن

سم81*3.:سلمقاا33:سطرلأاعدد578

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضه

قديم

على،تفسيرالقرآنآخرالناسسورةحتىالتوبةبسورةالنسخةهذهتبدأ

.التعليقاتبعضهامشها

8/893الذهبشذرات-1/65الظنون!شف

7/95الإعلام-3/396المؤلفينمعتم

)388(



)الئفلمـير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

8301/12

تفسير

الفاتحةشرحفيالفايحةالازهار

هـ(119)تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيجلال

شر!في...جمعتهكتابهذا...الكتاتمنزلاللهمأحمدكالبسملةبعد

الفاتحة.شرحفيالفايحةبالازهاروسميته...الكتابفاتحة

علىواستقرمستقراًتقديرهوجوباًمحذوف-ومتعلقهخبرهوالمجرور

مضصر.بفعلمنصوبمصدروبالنصبالتبمشاهيرفيالمقررالخلاف

نسخ

)المؤلف(السيوطيعبدالرحمن

هـ886

الأسطر"عدد381-361قكا

قديمأوربي

حمروأأسود

ورطوبةأرضه

)مملوكي(قديم

التعليقاتبعضهامشهعلى

1/73الظنونكَشف

2/83المؤلفينمعجم

)938(

35

القرن:

:المقاس

هـ9

بم!8!93

851/الذهبشذرات

3103/الإعلام



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

الأمورالفنية:

:الاَ!ات

اتجليد:

:ملاحظات

:ا!ادر

)!لئفلمعير(

23

تفسير

(1)بالتأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

اللّهوصلىرشداًأمرنامنلناوهيئرحمةلدنكمناتناربنا:البسملةبعد

شرفاًوأرفعهامقداراًالعلومأعظمفإنّوبعد...سرمداًوآلهمحمدعلى

كتاباًالفنهذافيأصنفبأننفسيأمرماولطال...التَفسيرعلمومناراً

...التأويلوأسرارالتنزيلبأنوارأتممهأنّبعدأسميهأنناوياً...

القوةواستكمالهمللناسالرسلتكميلالكتبإنزالفيوالحكمة...

هوالذيالعمليةالقوةواستصلاحالتوحيدلهاكمامنتهىالتيالنظرية

الأجرمنآعطىإبراهيمسورةقرأ[من:!طالنبيوعنالتقوىبلباسالتدرع

آعلم.تعالىواللّهيعبدلممنوبعددالأصنامعبدمن...بعددحسناتعشر

نسخ

هـتقديراًا0:القرن

سم9.41*12:المقاس23:الأسطرعدد383

قديمأوروبي

حمروأأسود

زخرفة

وبللآرضة

قديم

آخرإلىالنسخةهذههـوتنتهي1261سنةاللّهأسدباسمتملكأولهفي

إبراهيم.سورة

5/293الذهبشذرات-1/186الظنونكشف

4011/الإعلام-2/266المؤلفينمعجم

)093(



)الففلمصير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادكلِاالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

24

تفسير

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

بعدبالجزيةنزلتفإنهامكيةآية)كذا(ثمانيعشرونمائةالنحلسورة

!انواتستعجلوهفلااللّهأمرأتى.الرحيمالرحمناللّهبسم.....قتل

.الرسولأوعدهممايستعجلون

يوسوسآيبيوسوسمتعلقآوللذيأوللوسواسبيان:والناسالجنةمن...

انزلهاالتيالكتبقرأفكأنماالمعوذتينسورةقرأمن....صدورهمفي

...كَلهاتعالىاللّه

نسخ

هـ499/صفر3/الجمعة

سطر:لأاعدد674

مشرقي

حمروأسودأ

هيبتذ

بلل

23

القرن:

:المقاس

اهـ0

3،14كو33

قديممملوكَي

حسين.الحاجباسمتملكختماب()قفيجاء-ا

.(43)قفيومثلهالسوربأسماءجدولب(2)قفيجاءكما-2

5/293الذهبشذرات-1/186الظنونكشف

4/011الإعلام-2/266المؤلفينمعجم

()193



)الئفددمير(

:25الرقم

:تفسيرالفن

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار:المخطوطةعنوان

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي:ا!المؤ!

الصرآنيعني:الكتابعبدهعلىأنزلالذيللّهالحمد...مكيةالكهفسورة:المخطو!بدايئ

الهاديلآنهوذلكنعمائهأعظمأنهعلىتنبيهاًإنزالهعلىالحمداستحقاقرتب،

ولم.والمعادالمعاشصلاحينتظمبهماإلىوالداعيالعبادكمالفيهماإلى

...عوجاًلهيجعل

فييوسوسرئيأبيوسوسمتعلقأوللذياوالوسواسبيان:والناسالجنةمن...:المخطو!نهاق

الثقلينيعممابهالمرادأنهعلىللناسبيانوقيلوالناسالجنةجهةمنصدورهم

الفهحقنسيانفإنالداعييدعيوم:!قولهالناسبهيرادأنإلاتعسفوفيه

...الثقلينيعم

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الحنفيالكلسيالحافظمحمدشيخبنالدينمحي:ا!النات

هـا2:القرنهـا141محرم:النسختاريخ

سم2.16*321.:المقاس25الأسطر:عدد694:الأوراقعدد

اوروبي:الورقنوع

حمروأآسود:الحبرلون

بلل:الآفات

ثديم:التجليد

الىالكهفسورةمنالنسخةهذهتبدأالأوراقبعضفيترميمآثارتوبد:ملاحظات

القرآنآخر

5/293الذهبشذرات-/1186الظنون!شف:المصادر

4011/الإعلام-2/266المؤلفينمعجم

)293(



)!لففددمير(

28:الرقم

:تفسيرالفن

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار:المخطوطةعنوان

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي:ا!المؤ!

...نذيراًللعالمينليكونعبدهعلىالفرقاننزلالذيللّهالحمد:البسملةبعد:المخطو!بدايئ

الشروععلىعزميبهصممماالاستخارةبعد...مقداراًالعلومأعظمفإنوبعد

التنزيلبآنوارأتممهأنبعدسميهأأنناوياًقصدتهبماوالإتيانأردتهفيما

التأويل.سراروأ

فييوسوس!أيبيوسوسمتعلقأوللذياوالوسواسبيان:والناسالجنةمن...:المخطو!نهات

الثقلينيعممابهالمرادأنهعلىللناسبيانوقيلوالناسالجنةجهةمنصدورهم

الثقلينيعماللّهحقفإنهالداعيدعيوم:كَقولهالناسبهيرادأنّإلاتعسفوفيه

...اللّهأنزل!ثاالتيالكتبقرأفكأنماالمعوذتينقرأمن:!سًلي!النبيعن

:الماديالوصفبيانات

نستعليق:الخعأنوع

عثمانبنيوسف:الناسخاسم

سم59.1*32:المقاس31:الأسطرعدد7.4:الأوراقعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

وزخرفةتذهيا:الأمورالعنية

رطوبة:الاقات

التجلتِد:

:تملاحظا

:درلمصاا

بكون

النقشبنديسعيدابيللشيخالبيضاويالتفسيرلمؤلفموجزةترجمة1(1)قفيجاء-ا

شيخه.منبإشارةالتفسيرهذافيشرعالبيضاويأن:فيهاوجاءاللّهصنعالشيخابن

فيهوحماالنسخةهذهفيصفحاتهاوارقامالسوربأسماءفهرسوضع!ما-2

.12(وق،اب)ق

1/186الظنون!شف

3/366المؤلفينمعجم

)393(

5/393الذهبشذرات

4/011الإعلام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

)الففلمسير(

49

تفسير

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

نذيراًللعالمينليكونعبدهعلىالفرقاننزلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...التفسيرعلمومناراًشرفاًوأرفعهامقداراًالعلومأعظمفإنّوبعد...

ماصفوةعلىيحتوي!تاباًالفنهذافيأصنفبأننفسيأحدثولطالما

آتممهآنبعدأسميهأنناوياً...التابعينوعلماءالصتابةعظماءمنبلغني

التأويل.وأسرارالتنزيلبأنوار

ومنقدمهإلىقرنهمننوراًلهكانتأخرهامنالكهفسورةقرأمن

.السمواتإلىالأرضمننوراًلهكانتكلهاقرأها

سم81)ه*3.13:لمقاسا13:لأسطراعدد

أوروبي

زرقوأحمرواأسود

وزخرفةتذهيب

بلل

قديم

سورةآخرآوله)منتفسيراًالقرآننصفعلىتحتويالنسخةهذه-ا

.(الكهف

.عدةمواضعفيطياراتتَوجد-2

والسفلية.الجانبيةهوامشهفيكثيرةحواشيتوجد-3

5/293الذهبشذرات-1/186الظنونّكشف

4011/الإعلام-2/266المؤلفينمعجم

)493(



)الففلمعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنميهَ:

:الآفات

:ملاحظات

:لمصادرا

237

تفسير

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

....وأولهالأولناقص

ميتلكلأوالفضلمع(الكلبيان(تركومما)ويحوزونهايلونها

.الورّاثمعنىفيلأنهمواليصلة)من(أنعلىتركَه()مماورّاثاً)جعلنا(

....واخرهالآخرناقص

أوقية.يتاوماأوقيةألفوالقنطار...

نسخ

هـا0:القرنهـ59ا0

سم16*21:المقاس13الأسطر:عدد433

أولوبي

حمروأأسود

تذهيب

بلل

الطرفين.ناقصةالنسخةهذه-

آيةآخرعندوتنتهي(المواريثآية)عندالنساءتفسيرسورةمنوتبدأ-

الإسراء.سورةمن

5/393الذهبشذرات-1/186الظنون!شف

4011/الإعلام-2/266المؤلفينمعجم

)593(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الئفدمعير(

576

تفسير

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربناللّهعبد،البيضاوي

وهيالسجدةآيةإلامكيةمريمسورة:قولهعندمريمسورةمنأولهيبدأ

أِّبوآمال!هيعصالرحيمالرحمناللّهبسم.آيةوتسعونتسعآوثمان

...ال!ثاءعمرُو

لمإذيؤمنونالقرآنهذابعدحديثفبأي...المرسلاتسورةعندوتنتهي

الشريفةوالمعانيالواضحةالحججعلىمشتملذاتهفيمعجزوهوبهيؤمنوا

(.المشر!ينمنليسأنهلهكتبالمرسلاتسورةقرأ)منالنبيقال

ضعيفاتعليق

الروميمصطفىبنبكر

سم1502*5.92:المقاس31الأسطر:عدد278

قديمأوربي

حمروأأسود

قديممملوكي

الدين،خيربنمصطفىبنعليبنأحمدالحاجباسمتملكا()قفيجاء

أيضاً.السطوروبينتعليقاتهامشهوعلى

5/293الذهبشذرات-1/186الظنونكشف

4011/الإعلام-3/266المؤلفينمعجم

)693(



)الئفددمير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنمية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

713

تفسير

(1)بالتأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

للعافيليكونعبدهعلىالفرقاننزلالذيللّهالحمد...البسملةبعد

بآن...التفسيرعلم...شرفاًوأرفعهامقداراًالعلومأعظمفإنوبعد...نذيراً

التاويل.وأسرارالتنزيلبأنوار...أسميهأن...كَتاباًالفنهذافيصنفأ

ومنقدمهإلىقرنهمننوراًلهكَانتأخرهامنالكهفسورةقرأمن

.السماءإلىالأرضمننوراًله!انت!لهاقرأها

نسخ

القرياغيوليملابنعبداللطيف

هـا0:القرنهـ739

سم03ك!31:المقاس18الأسطر:عدد386

مشرقي

وأحمرأسود

إجازة

)مملو!ي(قديم

هـ،1751وسنةهـ،1661سنةإجازتينأولهوفيوأدعيةفهرسأولهفي

بوردر.بمدرسةالمأزونمصطفىباسموقفأولهوفيتعليقاتهامشهعلى

*5/293الذهبشذرات-1/186الظنونكشف

4/011الإعلام-2/366المؤلفينمعجم

)793(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!لئفددمير(

716

تفسير

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

العلومأعظمفإن.....عبدهعلىالقرانّنزلالذيللّهالحمد...البسملةبعد

اوسمهآنناويا...كتَاباًالفنهذافيصنفأبأن...التفسيرعلم.....مقداراً

التأويل.وأسرارالتنزيلبأنوارأتممهأنبعد

تعالىاللّهآنزلهاالتيالكتبقرأفكأنماالمعوذتينسورةقرأمنالنبيعن

اللّه.بعونّتمت

تعليق

الفقارذوحسن

سم51*21:المقاس27الأسطر:عدد393

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

مذهبفارسي

وبهتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلإلنصووضعفهرسأولهفي

.تطيارا

5/393الذهبشذرات-1/186الظنون!شف

4011/الإعلام-3/266المؤلفينمعجم

)893(



لففددمير()ا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الحط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

:ملاحظات

:لمصادرا

724

تفسير

(1)بالتأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

للعالمينليكونّعبدهعلىالفرقاننزلالذيللّهالحمد...البسملةبعد

نذيراً.........

الخضوعالركوعوقيلاليهودصلوةعناحترازبالركوعالصلاةعنوعبر

.انتملكالضيفتذللاالسعديالأضبطقالالشارعيلزمهملماوالأنقياد

سم71*03:سلمقاا12:لأسطراعدد011

أوربي

حمروأأسود

رطوبة

من......الآيةعندالنسخةهذهتنتهيوتعليقاتوهوامشطياراتبهيوجد

.البقرةسورة

5/293الذهبشذرات-1/186الظنونكشف

4011/الإعلام-2/266المؤلفينمعجم

)993(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!للفلععير(

725

تفسير

الأخير(الجزء)التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

...وأولهالأولناقص

وبالضمالصرفلمنعوالفتحةالقسمحرفبإضمارأويساتلعلىالإعراب

...والكسائيحمزةالياءوأماليس.هذهعلىوإعراباً!حيثبناء

...وآخرهالآخرناقص

الذيومحلوتشككهتوسوسهوأخذتخنستالنتيجةإلىالأمرآلفاذا

بيانوالناسالجنةمنالذمعلىالرفعوأالنصبأوالصفةعلىالجر

جهة.منصدورهمفييوسوسمتعلقأوللوسواس

نسخ

سم91*28:المقاس23الأسطر:عدد531

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قدنِم

)يس(سورةمنالنسخةوتبدأتعليقاتوبهطياراتبهيوجدالطرفينناقص

.القرآنآخرلىإ

5/293الذهبشذرات-1/186الظنونكشف

4011/الإعلام-2/366المؤلفينمعجم

)045(



)الففدهعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

736

تفسير

(1)بالتأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

للعافيليكونعبدهعلىالفرقاننزلالذيللّهالحمد...البسملةبعد

بآن...التفسيرسكلم...شرفاًوأرفعهامقداراًالعلومأعظمفإنّوبعد...نذيراً

التأويل.وأسرارالتنزيلبأنوار.....كَتاباًالفنهذافيصنفأ

فيقنطارله!انالوالدينذكرعندقلبهفرقإسرائيلبنيسورةقرأمن

تفسيرمنالأولالجزءنجزقليلاًأوومايتاًأوقيةألفوالقنطارالجنة

.البيضاويالقاضي

نسخ

اهـ243

341

مشرقي

حمروأأسود

21سطر:لأاعدد

القون:

:المقاس

اهـ3

32*03

رطوبة

)مملوكي(قديم

.نقولأولهوفيتعليقاتهامشهوعلى،مختلفةالخطوط

5/393الذهبشذرات-1/186الظنون!شف

0/11صاالإعلام-2/366المؤلفينمعجم

)104(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأنورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

)الففلععير(

727

تفسير

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

للعالمينليكونعبدهعلىالفرقاننزلالذيللّهالحمد...البسملةبعد

بان...التفسيرعلم...شرفاًوأرفعهامقداراًالعلومأعظمفإنّوبعد...نذيراً

التأويل.وأسرارالتنزيلبأنوار...كَتاباًالفنهذافيصنفأ

......تعالىاللّهأنزلهاالتيالكتبقرأفكأنماالمعوذتينقرأمن

تعليق.

الشامي.المصريالمغربيالمالكعبدبنالدينناصربنمحمدبنعلى

هـا2:القونهـا411

سم02*32:المقاس21الأسطر:عدد365

مشرقي

وأحمرأسود

زخرفة.-تذهيب

رطوبة

)مملوكَي(قديم

للموضوعاتفهرساخرهوفيتعليقاتهامشهوعلىمذهبةإطاراتداخل

.داودسيدناعلىنزلالذيالزبوروبآخره

5/293الذهبشذرات-1/186الظنونكشف

4/011الإعلام-2/266المؤلفينمعجم

)204(



)الئفلمعير(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

728

تفسير

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

للعالمينليكونعبدهعلىالفرقانّنزلالذيللهالحمد...البسملةبعد

...نذيراً

التيالكتبقرأفكأنماالمعوذتينقرأمنوسلمعليهاللّهصلىالنبيعن

اللّه.أنزلها

634

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

5.13*91،،ه:لمقاسا52:لأسطراعدد

)مملوكي(قديم

المأذونّ.مصطفىالشيخباسموقفياتَأختامالنسخةبهذهتوجد

5/293الذهبشذراتت-1/186الظنونكشف

4011/الإعلام-2/266المؤلفينمعجم

)304(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:لوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الئفلععير(

972

تفسير

(1)بالتأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

للعافيليكونعبدهعلىالفرقاننزلالذيللّهالحمد...البسملةبعد

بان...التفسيرعلم...شرفاًوأرفعهامقداراًالعلومأعظمفإنّوبعد...نذيراً

التأويل.وأسرارالتنزيلبأنوار...أسميهأن...كتاباًالفنهذافيصنفأ

فيقنطارله!انالوالدينذ!رعندقلبهفرقإسرائيلبنيسورةقرأمن

أوقية.وماتياأوقيةوالقنطارالجنة

تعليق

عبدالرحيمبنعبداللّهبنيوسف

هـا1:القونهـا810

سم31*5.92:المقاس27الأسطر:عدد283

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

باسموقفأولهوفيمفككةأوراقه،للمؤلفوترجمةنقولأولهفي

هامشهعلىهـ،9142سنةعارفمحمداغامصطفىقرنداشآغامحمد

.تعليقات

5/293الذهبشذرات-1/186الظنونكشف

4/011الإعلام-2/366المؤلفينمعجم

)404(



)الففلمعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآفات

تجليد:

:ملاحظات

المصادر:

733

تفسير

التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

هـ(685)تمحمدبنعمربنعبداللّه،البيضاوي

نذيراً.للعالمينليكونعبدهعلىالفرقاننزلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

)إلاالساريبهايسرىالتيالنجوممثلقولهعندوينتهي،اخرهناقص

غيرها.علىمفضلةالإعجازمنبنوعمختصةوهي(

نسخ

031

أوربي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضة

5.03ك!5.93:لمقاسا3:لأسطراعدد

قديم

.الزخرفسورةمن.........()الاَيةعندوينتهي.اخرهناقص

5/393الذهبشذرات-1/186الطنونكشف

4011/الإعلام-3/266المؤلفينمعجم

)504(



الرقم:
ا!فن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

المجد:

:ملاحظات

:لمصادرا

لففددمير()ا

723

تفسير

2()بعبدالسلامابنتفسير

هـ(066)تالقاسمأبيبنعبدالسلامبنعبدالعزيز،عبدالسلامابن

وكانالأعظماللّهاسمهوعنهاللّهرضيعليقالكهيعصالبسملةبعد

.السورةاسموقيلالعذاباسموقيللياغفركَهيعصيايقول

إغواءوقيلنفسهبهتوسوسوجلعزكقولهنفسهمنالإنسانووسوسة

والجن.الأنسشياطينلقولهجنسه

نسخ

الشافعيالقادريمحمدبنعمر

هـ9:القونهـ873

سم16*5.21:المقاس17الأسطر:عدد924

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

انطونيفاضلباسموتملك،الدينجمالبنأحمدباسمتملكأولهفي

مريمبسورةالنسخةهذههـتبدأا220سنةالتاجرلأحمدمطالعةبآخره

.الناسسورةاخرإلى

5/103الذهبشذرايت-1/438الظنونكشف

4/21الإعلام-2/162المؤلفينمعجم

)604(



)الففلمعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التَجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

736

تفسير

(ا)بالليثأبيتفسير

هـ(373)تأحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

الأبماأدريلافقالوأباوفاكهةقولهعنسئلإن..وأولهالأولناقص

قلتإذاتقلنيأرضوأيتظلنيسماءأيفقالنفسكذاتمنقللهفقيل

أعلمه.لابماالقرانّفي

بعددملكألفالسبعونّأولئكلهواستغفرعليهصلىالأنعامسورةقرأمن

وليلة.يوماًالأنعامسورةفيآيةكل

نسخ

الجانتيحسينبنطورشبنأحمد

هـ9:القرنهـ826

سم18*5"27:المقاس27الأسطر:عدد901

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضه

قديم

هامشهعلى،الأنعامسورةإلىوتنتهيالبقرةبسورةالنسخةهذهتبدأ

مفككة.أوراقه،تعليقات

2/094العارفينهدية-1/441الظنونّكَشف

8/27الإعلام-/424المؤلفينمعجم

)704(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإفات

اتجليد:

:ملاضات

)!لئفطمـير(

6801/1

تفسير

تفسيرجزءعم

آجمعينالخلايقعلىعاموكرمهالمعينالكريمالسيدبسمالبسملةبعد

!لهاوهيوالمعصراتوالتسألوالنباءيتسألونعمأسماءأربعةالسورلهذه

الباقين.عندوأربعونّأربعالبصريينعندأربعونآياتهاوعددمكية

جسدهوسايرورأسهوجههبهمامسحثموالمعوذتينأحداللّههوقلقرأثم

واللّهمنيأعذاللهمقالإلاشيءبقيمابالمعوذتينباللّهاستعاذمنوقال

أعلم.

نسخ

رمضانالحاجبنخليل

هـأ0:القونهـا550

سم5.14*02:المقاس91الأسطر:عدد63-اقمن

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

باسمتملكأولهوفيالعماديةالفتاوىكتابمنالفقهفينقولأولهفي

وعلىبقعوبهمفككةالأوراقوبعضالقاضيصادقمحمد/السيد

.تعليقاتهامشه

)804(



)الففددمير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنمية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

526

تفسير

الجلالينتفسير

هـ(119)تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيجلال

حاجةإليهاشتدتماهذا...لنعمهموافياًحمداًللّهالحمدالبسملةبعد

المحليالدينجلال...ألفهالذيالكريمالقرآنتفسيرتكملةفيالراغبين

بذلك.بمرادهأعلماللّهالمالرحيمالرحمناللّهبسم...

ولايهوداًليسواالمهتدينأنإفادةالبدلونكتةالنصارىوهمالضالين

أعلم.أسماؤهوتقدستجلالهجلواللّهنصارى

نسخ

)مدرسةالشامدمشق:اتولنبنمنصوربنمحمدبنسليمانّ

البدرئية(الدهنةإبراهيم

هـ12:القرنهـ9111

سم11*17:المقاس23الأسطر:عدد183

مشرقي

حمروأأسود

مقابلة

رطوبة

قديم

علىثمعبدالقادرأخيهعلىالرهونجيعمربنمحمدباسموقفأولهفي

هامشهوعلىالشهودأسماءهـونبه1353سنةالشافعيةوطلبةذريته

.تعليقات

851/،7/303الذهبشذرات-/1445الظنونكشف

3ْ13/،35/333الإعلإم-3/39،3/83المؤلفينمعجم

)904(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأيورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الففددمير(

907

تفسير

لجلالين!تفسير

هـ(119)تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيجلال

حاجةإليهاشتدتماهذا...لنعمهموافياًحمداًللّهالحمدالبسملةبعد

الدينجلال...ألفهالذيالكريمالقرانّتفسيرتكملةفيالراغبين

...المحلي

البدلونكتةالنصارىوهمالضالينولااليهودوهمعليهمالمغضوبغير

أعلم.تعالىواللّهنصارىولايهوداًليسواالمهندينأنإفادة

نسخ

سما*ه21:المقاس23الأسطر:عدد287

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

)مملوكَي(قديم

عبدالرحيمبنعبدالفّهبنمحمدبنرشيدمحمدباسمتملكأولهفي

باسموتملكالمكتبيإبراهيمباسموتملكهـ،ا286سنةالخطيب

فيبلىعلىالوقفبابأولههـوفيا191سنةمناعأحمدبنمناعإبراهيم

.القرآنتلاوةفوايداخرهوفي،إطاراتداخل،القرآنجميع

851/،7/303الذهبشذرات-1/445الظنونكشف

33ْ1/،35/333الإعلام-3/39،2/82المؤلفينمعجم

)041(



)الففلمعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

735

تفسير

الجلالينتفسير

هـ(119)تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيجلال

تِ!تمن.أنلهنيحلولابالسنةقرآنفيهماوأولأولهناقص

وهذه"آبداًدائماكَثيراًتسليماًوسلمفيهماواخرالإسراءسورةنهايةإلى

رحمهالمحليأحمدبنمحمدالدينجلالالعلامةللشيخالمكملةالقطفة

تعالى.اللّه

نسخ

سم5.71*92:لمقاسا81:لأسطراعدد261

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

مشرقيقديم

نسخةعنمنقولةالنسخةوهذه.وتصحيحاتوحياشينقولبهيوجد

المؤلف.

851/،7/303الذهبشذرات-1/445الظنونّكشف

3103/،35/333الإعلام-3/39،2/82المؤلفينمعجم

)411(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الحط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)الئفلممير(

7401/6

تفسير

العنكبوتتفسيرسورة

قد!ثيدالنبيأصحابمنناسفيقيلمكيةالعنكبوتسورةالبسملةبعد

اللّهمنيعذبونوكانواوصهيبوياسركعمارالمشركينمنجزعوا

منيبينقولهذلكيعلمونلاالناسأكَثرولكنالمستقيمالقيمالدينهو

اللّه.إلىمنصرفينأيإليه

وليبنعثمان

القون:هـ1127

:المقاس23الأسطر:عدد451-132قمن

أوروبي

حمروأأسود

ورطوبةأرضه

)مملوكَي(قديم

مفككةالأوراقوبعضالتعليقاتبعضهامشهعلى

)413(

هـ12

22*15



)الئفلمعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسحْ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجلّيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

6601/1

تفسير

تقييما&ؤب

هـ(148)تعليبنالباقرمحمدبنجعفر،الصادقجعفر

سورة...المذنيانالإمامانوافقهوقد...الصاد!جعفرقالالبسملةبعد

بكرآبوقالعليهتليتأومنهاشيئاًأومنامهفيتلاهامنالكتابفاتحة

...الصديق

آمناًو!انوالوسوسةالعلقلبهعنينتزعمنامهفيتلاهامنالناسسورة

.بالصوابعلمآواللّهوالسّلطانّالشيطانّم!رمن

تعليق

الترابيبيرعليبنإبراهيمحاجي

سم13*3.:المقاس21الأسطر:عدد8ق-اقمن

أوروبي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكَي(قديم

وفيكثيرةتعليقاتهامشهعلى،والتر!يةالعربيةباللغةنقولأولهفي

باللغةالنقولمنوغيرهاالتر!يةباللغةناقصةنصيحةأولهانقولعدةآخره

13ق-9قمنوأدعيةالتركية

2/49الصفوةصفوة-1/466الظنونّكشف

2/126الإعلام-1/594المؤلفينمعجم

)413(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

اتجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

)الففلعـير(

714

تفسير

(1التفسير)بالتيسيرفي

هـ(537)تأحمدمحمدبنعمر،النسفي

العبدقال...ورحمةشفاءالقرانأنزلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

معنىفيللناس...فأقول...النسفيأحمدبنمحمدبنعمرالضعيف

تعويل.التوسطعلىولناالتقصيروالتطويلبينالتفسيروالتأويل

أجرمثلوأعطىالسلامعليهعيسىلهشفعالمائدةسورةقرأمنقال

بيتعمارثوابمثلقرأهاآيةبكللهوكتبالسلامعليهعيسىحواري

العالمين.ربللّهوالحمدالمقدس

نسخ

سم03*5.27:لمقاسا37:لأسطراعدد043

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

)مملوكي(يمقد

سنةالزرزورزاهدباسمواخر،عبدالحميد/باسمتملكاتأولهفي

بهتملكهـ،1282سنةالحسينيالمنيرسعدمحمدباسموثالثاهـ،925

تفسيراخرُإلىالكتابأولمنتبدأالنسخةهـوهذه5911سنةقشط

.المائدةسورة

4/115الذهبشذرات-11/951الظنونكشف

506/الإعلام-2571/المؤلفينمعجم

)414(



)الئفلعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

971

تفسير

(2)بالتفسيرالتيسيرفي

هـ(537)تأحمدمحمدبنعمر،النسفي

الكتابنزلالذياللّهبسمالرحيمالرحمناللّهبسمعمرانّآلسورة

.الثوابحسنعندهالذيالرحيمبغيرحسابيشاءمنيرزقالذيالرحمن

نإبالمعاملاتليختبركمالحالاتوفاوتعليكمعصركمحكموقصر

الجزءتمالعالمينربللّهوالحمدسابقفيكموحكمهلاحقبكمحسابه

الثاني.

مشكولنسخ

النقشبنديحسنبنأحمد

هـا2:القرنهـا916

سم18*27:المقاس21الأسطر:عدد432

مشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

سعيدمحمدباسمتملكهـو1218سنةعبداللطيفباسمتملكأولهفي

عندوينتهي،عمرانّالسورةمنيبدأهـ،1282سنةالدمشقيالحسيني

.الأنعامسورة

4/115الذهبشذرات-11/951الظنونّكشف

506/الإعلام-2571/المؤلفينمعجم

)415(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الافات

اتجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الففددمير(

073

تفسيرُ

(3)بالتفسيرالتيسيرفي

هـ(537)تأحمدمحمدبنعمر،النسفي

وذ!رىبهلينذررسولهعلىالكتابأنزلالذياللّهبسمالبسملةبعد

للمؤمنين.

الىالظلماتمنقومك...النورإلىالظلماتمنالمواضعهذهفياختلفوالأنهم

الليل.لىوسخرالسماءفيوفرعها،جديدبخلقوياءتوثمودوعادالنور

مشكولنسخ

النقشبنديحسنبنحمدأ

هـا2:القرنهـا916

سم5.18*2،لاه:المقاس31الأسطر:عدد428

مشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

وأرضة.رطوبة

)مملوكي(قديم

بهيوجدإبراهيمسورةأولإلىوينتهيالأعرافسورةمنالمخطوطيبدأ-ا

هامشه.علىتعليقات

بنعبدالكريمباسمآخروتملكهـ/1371بتاريخمطموستملكبهيوجد-3

باسمآخروتملك/الحنفيالحسينيحمزةبنالدينكمالبنمحمد

هـ.1282سنةالدمشقيالحسينيسعيدمحمدباسمآخروتملك/عبداللطيف

4/115الذهبشذرات-11/951الظنونكشف

506/الإعلام-2571/المؤلفينمعجم

)416(



لئفددمير()ا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

721

تفسير

(4)بالتفسيرالتيسيرفي

هـ(537)تأحمدمحمدبنعمر،النسفي

العزيزوهويشاءمنويهدييشاءمنيضلالذياللّهبسمالبسملةبعد

الحكيم.

قرآكانماالأجرمنوأعطىلهاللّهغفراللّهوجهبهايريديسقرأومن

الموتملكبهنزلإذاعندهقرئمسلموايمامرةعشرةثنتيقالأراهالقرآنّ

.أملاكعشرةيسسورةفيحرف!لبعددنزليسسورة

مشكولنسخ

النقشبنديحسنبنأحمد

هـا2:القرنهـا916

سم18*37:المقاس31الأسطر:عدد447

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملو!ي(قديم

هـوكذلك1137بتاريخمطموستملكبهيوجد/نقولبدايتهفييوجد

بخطالأولىورقتهوكتبتالساعتيمحمدالسيدعبدهعليباسمتملك

قليلا.مغاير

يس.سورةأولعندوينتهيإبراهيمسورةمنيبدأ

4/115الذهبشل!رات-11/951الظنونّكشف

506/الإعلام-2571/المؤلفينمعجم

)417(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الئفلعمير(

722

تفسير

(5)بالتفسيرالتيسيرفي

هـ(537)تأحمدمحمدبنعمر،النسفي

خشيهمنالذيالرحمنالحكيمالكتابأنزلالذياللّهبسمالبسملةبعد

كريم.وأجرمغفرُةفلهبالغيب

الجنمنقومجاءيحدثوهوالعرببعضوقالقالالحسنعلىيقعوقد

الجن.منناسقالواأنتممنلهمفقيلفوقفوا

نسخ

النقشبنديحسنبنأحمد

هـا3:القرنهـا916

سم)18ه*5.26:المقاس21الأسطر:عدد386

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكَي(قديم

وقفيةختمأولوفيهـ،ا137سنةمطموستملكوكذلكنقولبدايتهفي

.أولادهعلىوقفهداودباسم

تكملةالجزءبهذاألحقوقد.الناسبسورةوينتهييسسورةمنويبدأ

النهاية.لىإق/303منأوربيةبأوراق

4/115الذهبشذرات-1/951الظنونكشف

5/06الإعلام-2571/المؤلفينمعجم

)418(



)الففددمير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

66

تفسير

البيضاويتفسيرعلىجلبيسعديحاشية

هـ(459)تأميرخانبنعيسىبناللّهسعد،جلبيسعدي

فقولهالخالشوكحّضدمن.القولمقولوالجملة،سلاماًسلمإذاسلاماً

وآ،السببيةبعلاقةمجازأوالتشبيهفيالمبالغةبابمنإمامخضودسدر

...الوجههذاعلىمخضودأنإلىيشيرظاهرهمرمىوزنعلىمتنى

وآجعلسوايبطاعتكنزدفلاجميعاًالأرضفيمالكمخلقالذيهو

الدينلهمخلصيناللّهليعبدواإلاأمرواوماقولهوهولأجليتفعلهماجميع

جميع.وجعل

ونسختعليق

هـا.90سنةمحرم

عددالأسطر:921

أوروبي

حمروأأسود

بلل

حديث

القون:

:المقاس

اهـا

2.15*2.03

الخط.تنوعفيهذايظهردونّمتعدنساخالنسخةهذهعلىتتابع-ا

الجانبية.الهوامشعلىوتصحيحاتتعليقاتتوجد-2

8/362الذهبشذرات-1191/الظنونكشف

3/88الإعلام1/975المؤلفينمعجم

)941(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الئفلمعير(

563

تفسير

(6)بالتأويلوأسرارالتنزيلأنوارعلىحاشية

هـ(7801)تسليمانبنمحمدبنعبدالرحمن،زادهشيخي

هشامعنالواحديالإمامروى:قولهعندالنورسورةمنالجزءهذايبدأ

!ول)!ذا(اللّهرسولقالقالعنهماللّهرضيعائشةعنأبيهعنعروةبن

...الكتابةتعلموهنولاالعرفتنزلوهنلا

سلامةهيالمتقدمةالسورةفيوالمطلب...قولهعندالناسسورةعندينتهي

وسوسةمنالدينسلامةالسورةهذهوفيالمذكورةالآفاتمنالبدن

....الشيطان

نستعليق

سهـا12*5.92:لمقاسا53:لأسطراعدد304

مشرقي

حمروأسودأ

بلل

مملوكي

هـ.4012بسنةمؤرخوقفيةختمأ(3)قفيجاء-ا

آرقاممعالسوربأسماءفهرسأيضاًالنسخةأولفيجاء!ما-2

لبداياتها.الصفتات

3/332ال!!كلام-1/954العارفينهدية

"ا!3/111المؤلفينمعجم

)042(



)الففددمير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

534

تفسير

(ا)بالتأويلوأسرارالتنزيلأنوارعلىحاشية

هـ(ا87ْ)تسليمانبنمحمدبنعبدالرحمن،زادهشيخي

إنيثم...التنزيلبأنوارالعلماءقلوبنورالذيللّهالحمد:البسملةبعد

الذيالتأويلوأسرارالتنزيلبأنوارالموسومالكتابالكتبتلكمناخترت

علىآلزمتفلذلك...البيضاويبالقاضيالمعروف...الهدىعلمصنفه

...الفوائدمنبهظفرتماأحررأننفسي

قستثم:تعالىقولهإلى-نفساًقتلتموإذةتعالىقوله..في:قوله

يحمله.آنلهوليسالمتقدمةوضمائرهمالقوممنإليهأقربوهي.قلوبكم

نسخ

الحنفيالبهائيعبداللطيف

هـأ1:القرنهـا380

71*5.93:المقاس92الأسطر:عدد368

أوربي

وأحمرأسود

وبللأرضة

بيضاويةميدالياوسطهفيضغطتفارسي!رتوني

منه.الأخيرةالسبعالأوراقتهتكتوقد

3/332الاعلام-1/954العارفينهدية

2/11المؤلفينمعتم

)421(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

اتجليد:

المصادر:

)!لئفلععير(

073

تفسير

(1)بالتأويلوأسرارالتنزيلأنوارعلىحاشية

هـ(7801)تسليمانبنمحمدبنعبدالرحمن،زادهشيخي

وشر!التنزيلىبأنوارالعلماءقلوتنورالذيللّهالحمد:البسملةبعد

التأويل.لإدراكصدورهم

...وآخرهالآخرناقص

منالدليلعليهنصبمماوصفاتهالصانعفإنهالعقليعممابالدليلوالمراد

ثبت.مماوأحوالهالآخرواليومالعقلطريق

تعليق

مشرقي

أسود

رضةأ

يثحد

1/954العارفينهدية

2/111المؤلفينمعجم

لأسطر:اعدد

)422(

5.91*3153:المقاس27

3/233علامل!ا



)!لففلصير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجلّيد:

:ملاحظات

:لمصادرا

738

تفسير

(1)بالتأويلوأسرارالتنزيلأنوارعلىحاشية

هـ(ا780)تسليمانبنمحمدبنعبدالرحمن،زادهشيخي

العظيمالقرآنفإنّوبعد...التنزيلبأنوارالعلماءقلوبنورالذيللّهالحمد

الكتبتلكمناخترت..الرحيمالرحمنمنتتزيلالحكيموالفرقان

اللّهبسم...البيضاوي...صنفهالذي...التنزيلبأنوارالموسومالكتاب

للاستعانة.فيهوالباءالرحيمالرحمن

نآإلىنظراًالقراءةأئمةعننقلفكَماقبلهاماإلىالكلمةضمإلى

الكلمة.إلىأقربقبلهماعلىالحمل

نسخ

حمزةالحاجبنالدينمصلح

هـا1:القرنهـا370

سم1815*92:المقاس92الأسطر:عدد603

مشرقي

وأحمرأسود

أرضة

)مملوكي(قديم

هـ،1343سنةمصطفىباسموقف،شاكَرأحمدباسمتملكأولهفي

.وتعليقاتالكتابمطالبهامشهعلى

3/332الإعلام-1/954العارفينهدية

2/111المؤلفينمعجم

)423(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)الئفلممير(

074

تفسير

البيضاويتفسيرعلىحاشية

عثمانبنعمربناللّهعبد،زادهمستجيالعله(

بالقاضيالمعروف...الإمامالشيخقالالعالمينربللّهالحمد...البسملةبعد

والمصاحبةللاستعانةفيهوالباءالرحيمالرحمناللّهبسم...البيضاوي

باللّه.مستعينأوالمعنى

الخيراتوساترالإنسانهوالمقصودأنعلىبخيريدليردكإنفقوله

تعالىواللّهالتر!يبهذامنإلاتستفادلاالدقيقةوهذهلأجله......مخلوقة

.بالصوابأعلم

أوربي

مشرقي

حمروأأسود

33*5.33:لمقاسا34:لأسطراعدد

وبللرطوبة

كرتونيفارسي

تقطيع.وبهامفككةأوراقه،يونسسورةالتفسيرحتىأولمنيبدأ

1/483العارفينهدية-1/142المكنونإيضاح

2/265المؤلفينمعجم

)424(



)الففدهعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

1235

تفسير

)بالمأثور(المأثورالتفسيرفيالمنثورالدر

هـ(119)تمتمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيجلال

...وأولهالأولناقص

فضلفيالهرويذروأبوتفسيرهفيمردويةوابنوصححهالحاكَمأخرج

اللّه.رسولقالقاليساربنمعقلعنالشعبفيوالبيهقيمكة

...وآخرهالآخرناقص

ابنوآخر!.الخوفمنإلاإحصارلاقالالزهريعنشيبةأبيابنوأخرج

...إلاإحصارلاقالعطاعنشيبةأبي

نسخ

سم5.71*5.26:لمقاسا13:لأسطراعدد532

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضه

حديث

بقعوبهمفككةوأوراقهتعليقانتهامشهوعلىإطاراتداخلالنصوضع

الكلماتلبعضطمسوبهوتقطيع

851/الذهبشذرات-1/733الظنونكشف

3103/الإعلام2/82المؤلفينمعجم

)435(



)الففلعير(

/820122:الرقم

:تفسيرالفن

التفسيرفيرسالة:المخطوطةعضان

هـ(119)تمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيجلال:المؤ!اسم

شيخولبهجامعللتدريسأجلستيومألقيتهمباركتصديرهذاالبسملةبعد:المخطو!بدايئ

قالفقدبعدأما...والأرضالسمواتخلقالذيللّهالحمدالبسملةبعد...

ذنبك.منتقدممالكليغفرمبيناًفتحاًلكفتحناإناتعالىاللّه

المودبحميدبناللّهعبيدبكرأبوأنشدنيقولهعندوآخرالآخرناقص:المخطو!نهاق

آقسملوثمذرةيملكلاوهوغنياًإلايرىلاشرهالعالممننضوباذيرب

.أبرهاللّهعلىشيءفي

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

)المؤلف(السيوطيعبدالرحمن:الناسخاسم

هـ9:القونهـ886:النسختاريخ

سم18*92:المقاس35الأسطر:عدد1ا-5153:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الخبرلون

ورطوبةأرضه:الآفات

)مملوكي(قديم:التجليد

851/الذهبشذرات-2/82المؤلفينمعجم:المصادر

3103/الإعلام

)426(



لففددمير()ا

/76015:الرقم

:تفسيرالفن

الآيةاللّهعلمولوتعالىقولهفيرسالة:المخطوطةعنوان

هـ(ا176)تمصطفىبنمحمدبنمحمد،الخاد!ي:ا!المؤ!

قولهعلىمتعلقة!لماتفهذهوبعد..الكتابلمنزلالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدات

.لتولواأسمعهمولولأسمعهمخيراًفيهماللّهعلمولوالأنفالسورةفيتعالى

الأحبابمنالطلابحرّاصبعضبإلحا!فائقالقصورفيممنصادر:المخطو!نهايئ

.الألبابذويبعضمعبحثهلسبقالفؤادفيماإضمارإلىمنضماً

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

الخادممدينة:النسخولنمحمدبنعثمان:الناصا!

هـ21:القونهـ1731:النسختارلخ

سم41*21:المقاس24الأسطر:عدد33-31كا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاشود:الحبرلون

رطوبة:الاقات

قديم:التجليد

على،الحوادثلبعضوتواريخالتفسيرفيالخادميلمحمدنقولاخرهوفي:ملاحفت

التعليقاتهامشه

3/296المؤلف!ينمعجم-808كَيسسر:المصادر

7/68الإعلام

)427(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

)الئفلعمير(

117/17

تفسير

...آقلامشجرةمنالأرضفيأنماولوتعالىتفسيرقولهفيرسالة

(ت.)دالدينمحيبنالسعيدمحمد

فيآنماولوأ:تعالىقولهمعنىعنسألتفإنكوالتصليةالبسملةبعد

!لماتنفدتماأبحرسبعةبعدهمنيمدهوالبحرأقلامشجرةمنالأرض

لكماتمداداًالبحر!انلوا:تعالىقولهوعنأحكيمعزيزاللّهإناللّه

0001ربيكَلماتتنفدأنقبلالبحرلنفدربي

نآفالجواب.تلزمنالاالشريعةتلكإن:قيلفإنوزاد)...(ابنومثله...

الذينأولئكوقال.لناومنفعةفيهلفايدةأنزلهوءانماعلينااللّهأنزلماكَل

عليها.معولبهامقتدىيوسففآية...فهداهماللّههدى

نفسهالمؤلف

هـ1278سنةالأولجماد

الأسطر:عددأ001-أ89قا

أوروبي

حمروأأسود

قديم

)428(

25

القون:

:المقاس

هـ13

23*5،16



)الففلععير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجلّيد:

:تملاحظا

:درلمصاا

553

تفسير

القرآنتفسيرفيالبيانروح

هـ(ا127)تمصطفىبنحقيإسماعيل،حقيإسماعيل

العوالمنقوشالكماليةالذاتيةحقايقهنسخةمنأظهرالذيللّهالحمد

بعضالرومديارببعضإقامةالانتواءحينمنيكانوقد...والإعلام

نصهمابأ(374أقفيجاء)وقد..التفاسيرصفحاتمنملتقطةالصحايف

القرآنتفسيرفيالبيانّبروحالمسمىالجمعهذاوهو:

قولهعندينتهيالأولفالثلثأثلاثاًالقرآنّجعلالمتقدمينبعضأنوهو..

فيقولهعندالثانيوالثلثورسولهاللّهكذبواالذينوقعدالتوبةسورةفي

عندينتهيالأولالثلثالعامةوعندأحسنهيبالتيإلاالعنكبوتسورة

..قلوبهمعلىاللّهوطبع:تعالىقوله

دقيقنسخ

سم3231*:المقاس41الأسطر:عدد184

أوروبي

وأحمرأسود

أرضة

توجدكما،الأربعةجوانبهفيمذهبةبزخرفةالفارسيالنمطعلىكّديم

وسطه.فيزهريةزخرفة

متمدالسيدبداربروسةالتفسيرببلدمنالقدرهذاالمؤلفأنهى-ا

منالثانيالسدسمنالأولالثلثمنالعاشرالعشروهوالأحديومسنبري

الألفمنالثانيالعقدمنالأولالعشرمنالثانيالعشرمنالأولالنصف

النبويةالهجرةمنالثاني

الأحمر.باللونّإطارداخلالنصوضع*/

آمين.محمدبنكريممحمد...استَصحبه:نصهما1(في)ق/جاء*

1/921العارفينهدية-1/313الإعلام

1/363المؤلفينمعجم-1/74904-المكنونإيضاح

)942(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

اتجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

)الففلمعير(

91

تفسير

السماسيرالتفاسيرللفضلاءعيونّ

هـ(8ْ3)تالدينشهابمحمودبنأحمد،السيواسي

الفهإلىفالتجات...قيماً!لاماًالقرآنأنزلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

عيونوسميته...مختصراًالتفاسيرتفسيراًتلكمنأنتخبأن...الوهاب

...السماسيرللفضلاءالتفاسير

حتى{اللّهادعواقلأإسرائيلبنيآخراقرأ:وسلمعليهاللّهصلىفقال...

.مراتثلاثيموتلاالذيالحيعلىتوكلتقلثمتختم

بنيمنفصحإذاالصغيريعلمها!لهالنبيوكانالعزةآيةتسمىالآيةوهذه

عبدالمطلب.

مؤمنبنحبيب

هـ9:القونهـ886/الأولىجماد

سم32*5.32:المقاس25الأسطر:عدد23لا

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضه

قديم

وبعضوغيرهالبيضاويتفسيرعننقولاتعنعبارةكثيرةحواشيبه

!المواقفالكلامكتبوبعض،للجوهريكالصحاحاللغةكتب

للزمخشريكالكشافوغيرهموشرحهللأيجي

1/254الإعلام-1/118العارفينهدية

2/1185الظنونكشف-1/503المؤلفينمعجم

)043(



)ألففلعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التبليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

731

تفسير

(ا)بالسماسيرللفضلاءالتفاسيرعيون

هـ(308)تشهابمحمودبنأحمد،السيواسي

إلىالآدنىمنالترقيرعايةتركهـانماالجنة...فيهماوأولالأولناقص

الخ....للّهتعظيماًالأعلى

الحيعلىتوكلتقلثمتختمحتىاللّهادعواوقل..الإسراءبسورةينتهي

يعلمها!دالنبيوكانالعزةآيةتسمىالآيةوهذهمراتثلاثيموتلاالذي

.الكلامفيجادأيالمطلبعبدبنيمنفصحإذاالصغير

سم71*36:لمقاسا23:لأسطراعددق271

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضه

)مملوكي(قديم

هامشهعلىالتفسير،فينقولوهي271ق-245قمننقولآخرهفي

أوراقه.أولسقطتوقد،تعليقات

1/118العارفينهدية-2/1185الظنونكشف

1/354الإعلام-1/503المؤلفينمعجم

()431



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

المصادر:

)الففددمير(

973

تفسير

التنزيلأنوارخفيببيانالجليلفتح

هـ(369)تأحمدبنمحمدبنزكريا،الأنصاريزكَريا

للّهالحمد...الشافعيالأنصاريز!ريايحيىأبو...قال...البسملةبعد

تفسيرالقرآنعلىوضعتهتعليقفهذاوبعدالكتابعبدهعلىأنزلالذي

وسميته....البيضاوي...للامامالتأويلوأسرارالتنزيلبأنوارالمسمىالعظيم

استهلالبراعةمجئة...للهالحمدالمصنفقال...الجليلفتح

فكأنماالمعوذتينقرأمنالقبيليننسخةفيالثقلينصدورهمفينسخةفي

.موضوعتعالىاللّهأنزلهاالذيالكتبقرأ

نسخ

.الثوريعليبنالدينشمسمحمد

هـ1118

عددالأسطر:261

أوربي.

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

1/187الظنونّكَشف

1/733المؤلفينمعجم

)433(

31

القرن:

:سالمف

هـ13

93*03

8/134الذهبشذرات

3/46الإعلام



)الففلمعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

0112

تفسير

بالكلاميمنأنلهمنفتح

(ت.)دالزمانّحسنالمولوي،المولوي

فقدبعدأما...اصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

ترجمانمنيؤثرماعلىجزءفيأتكلمأن...المكرمينالحرمينفيسئلت

قد...مثلهنالأرضومنبقولهخصصناقولهفي...عباسبنعبداللّهالقرآنّ

.بالكلاميمنأنلهمنفتحالجزءسميت

وجؤوسلموآلهعليهاللّهصلىمحمدإلىأيباطناإلينامنسوباًالأولىالدورة

وجميعوعيسىوموسىإبراهيمشرعمنإليهينسبمنإلىمنسوباًالظاهر

بعرفانه.اللّهنفعبيانهآخرإلىوالرسلالأنبياء

تعليق

الم!رمةمكة:النسخولنالحنفيسراجعبداللّهبنعبدالرحمن

سم5.61*34:المقاس17الأسطر:عدد02

مشرقي

أسود

ورطوبةأرضة

تجليدبدون

.تعليقاتهامشهعلى،بقعوبهمفككةوأوراقهتقطيعأوراقهببعض

433()



الرقم:
المحمن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادكلِا:الوصفبيانات

الخط:نوع

:وراقلأاعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)الئفلمعير(

711

تفسير

التفسيرفيكتاب

ورحمةالصدورفيلماشفاءالفرقانأنزلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

وقعقد...وأسناهاالمطالبأجلّالتفسيرمنأنّأعلم...بعدأما...للمؤمنين

...المتقدمينتفاسيرمنأجمعأنالجليلاللّهكَلامتلاوةعندالعليلذهني

)!ذا(سليمانبنحفصأبيروايةمعنىعلى...القارىيعينمختصراً

...النعمانحنيفةأبيمذهبعلىالأحكامآياتومبيناً

...اياتستوقيلسبعوهيمكيةالناسسورة

مبالغةبفعلهسميالموسوسأيالوسواسشرمن

فييوسوسالذياللّهذكرإذايتأخرأييخنسأنّعادتهالذي:الخناس

...قلوبهمفيالناسصدور

357

مشرقي

حمروأأسود

وبللأرضة

91سطر:لأاعدد

القرن:

:المقاس

هـتقديراًا1

2.02*3.15

وشيءبالفارسيةمنهاكثيرةوحواشيتعليقاتب(05)قإلى-أولهفي

العربية.باللغةمنها

.الخطوطمزدوجإطارفيالنصوضع

عنحفصبروايةالروايةفيالتزمأنهالكتابأولفيالمؤلفأشار

الحنفي.المذهبعلىالأحكامآياتسيشرُحوأنهعاصم

)434(



لففددمير()ا

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأيورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

27

تفسير

-3(ا)جالتنزيلحقائقعنالكشاف

هـ(538)تمحمدبنعمربنمحمود،الزمخشري

المصالحبحسبونزلهمنظماًمؤلفاًكلاماًالقرآنّأنزلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

متشابهاقسمينعلىوأوحاهمختتماًوبالاستعاذةمفتتحاًبالتحميدوجعلهمنجماً

.وغاياتبفصولبينهنوميزومحكماً

مننوراًلهكانتأخرهامنالكهفسورة)كذا(قرئمن:!قاللّهرسولعن...

صلىوعنه،السماءإلىالأرضمننوراًلهكانتكَلهاقرأهاومنقدمهإلىقرنه

نوراًمضجعهفيلهكانّمثلكمبشرأناإنماقلمضجعهعنقرأمنوسلمعلّيهاللّه

.المعمورالبيتإلىمضجعهمنيتلألأ

نسخ

.العامري..متمدبنأحمدبنالسلامعبد

هـاا:القرنهـا/576شعبان2/

سم21*7.3،:المقاس32الأسطر:عدد364

أوروبي

صفروأحمروأأسود

وزخرفةجدولة

وبللورطوبةأرضة

قديم

صفحاتها.وأرقامالسورأسماءفيهجدولاب(ق)فيوضع-ا

الدين.عز...بناللّهلعبدأحدهماتملكاتأ(:2)قفيجاءكما-2

هـ.ا023سنةلهمؤرخالحسينيمحمدبنالُغفارلعبد:والثاني

.ابق/69عندالأولوينتهيالمذكورالتفسيرمنجزئينعلىالمجلدهذاإشتمل-3

.عدةمشايخعلىمقروءةنسخةعلىمقابلةمصححةالنسخةهذهأنوثبت-4

4/118الذهبشذرات-2/4751الظنونكشف

7/178الإعلام-3/822المؤلفينمعجم

)435(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الففلمعير(

715

تفسير

التنزيلحقائقعنالكشاف

هـ(538)تمحمدبنعمربنمحمود،الزمخشري

نإثم.......منظماًمؤلفاًكلاماًالقرانأنزلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

آمليآن...لتعاطيهيتملاالذيالتفسيرعلم...القرايحيغمربماالعلومأملا

التنزيل.حقائقعنالكشففيعليهم

آرضىولاآحبسورتينتقرألنوإنكمثلهماأنزلماسورتانعلىنزلتلقد

........المقشقشتانللمعوذتينويقالمنهمااللّهعند

نسخ

الدنوشريالفتحأبيبنمحمدبنإسماعيل

سم18*36:المقاس35:الأسطرعدد394

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

حديث

اساميوميزتالأحمرباللونالآياتوميزت،إطاراتداخلالنصوضع

الأخضر.باللونالسور

4/118الذهبشذرات-2/1475الظنون!شف

7/178الإعلام-3/832المؤلفينمعجم

)436(



)الففددمير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

59

تفسير

(9)بتفسيرالقرآنفيوالبيانالكشف

هـ(437)تإبراهيمبنمحمدبنأحمد،الثعلبي

نقصانولا)...(!املةمستويةآي(للسائلين)سواءيوماًعشرخمسة

ارزاقهماللّهيسآلونللذينمعناهوقيلالأرضخلقمدةعنللسائلين

واختلفوالسديقتادةعن.وشتألهالقوتيطلبءفإنأقواتهمويطلبون

...فيهاوماالأرضخلقعلةفي

يوم!لفي...ونكيرنا!رقبرهفيعليهدخلإذ......فضلهاالملكسورة

لكما.ليسلهماقالجوفهقبلمنأتياهفإذاوليلة

نسخ

هـ6:القونهـ583الآخرسنة28/ربيع

سم91*35:المقاسمختلفةالأسطر:عدد018

مشرقي

حمروأأسود

وبللرطوبة

قديم

وتنتهيفصلتسورة1(0)الآيةمنوابتداؤهاالطرفينمخرومةالنسخةهذه

الملك.سورةأولعند

3033/الذهبشذرات-2/6941الظنون!شف

1/313الإعلام1/238المؤلفينمعجم

)437(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

اتجليد:

:ملاحظات

)الففلمعير(

4501

التفسيروالحديثفيمجالسبهمجموع

ال!ولهمعامةرسالةإلاللناسكافةإلاأرسلناكوما...واولهالأولناقص

مبشراًبشيراًللمبالغةوالتاءالكافمنحالفهيالإبلاغفيلهمجامعاً

بالجنة.للمؤمنين

وآبوسوسةصلوةفيحينولكلسنةسبعينإلىفايئتهصلوةلكلجابراً

.إلسعودأبوكتبهاللّهرسولصدقوغيرذلكنسيانّأوطهارةغير

178

مشرقي

حمروأآسود

ورطوبةآرضه

سم91*13:سلمقاا52:لأسطراعدد

قديم

لابننفولآولهوفيتعليقاتهامشهوعلىالتر!يةباللغةنقولآخرهفي

وناقصالقدرسورةإلىالبقرةسورةمنوهوالأولوناقصباشاكمال

الاَخر.

438()



)الففلمعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

524

تفسير

(1ب3-)مجالتفسيرفيالتنزيلمعالم

هـ(516)تمحمدبنمسعودبنالحسين،البغوي

رجاء!ذبواماعلىفصبرواقبلكمنرسل!ذبتولقدالبسملةبعد

..بالناربالمناشيروحرقوانشرواحتىوآوذواثوابي

عملاًفليعملربهلقاءيأمليرجواكانفمنواحدإلهإلهكمإنماإلى

فيالآيةهذهنزلتآحداًربهبعبادةيرائيولايشردولاخالصاًصالحاً

وعونه.اللّهبحمدالأولالجزءتمبالأعمالالرياءعنالنهي

سمأمما*5.53:المقاس71:لأسطراعدد141

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

الكهف.سورةاخرإلىالأنعامسورةمنالثانيالربعمنيبدأ

/448الذهبشذرات-3/1736الظنونكشف

2/935الإعلام-1/644المؤلفينمعجم

)943(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تايلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الففلععير(

071

تفسير

التفسيرفيالتنزيلمعالم

هـ(516)تمحمدبنمسعودبنالحسين،البغوي

لىآ!ملتاليومتعالىقولهالا!لهامدنيةالمائدةسورةالبسملةبعد

العصر.بعدالجمعةيومفيبعرفةنزلتفإنهاالآيةدينكم

الإنسانآيهاتجعللامعناهوقيلغيرهوالمراد!سَلل!النبيمعإلخطابآخر

نصير.غيرمنغيرنصيرمخذولاًمنمذموماًمخذولاًمذموماًفتبقىفتقعد

نسخ

عبدالمقيتبنموسى

هـ8:القونهـ797

سم18*37:المقاس25الأسطر:عدد3حا6

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

تجليدبدون

محمدباسمتملكآولهوفيالإسراءسورةمنجزءإلىالمائدةسورةمنيبدأ

آخرهوفيتعليفاتهامشهعلى،مفك!ةأوراقههـ،4011سنةباشا

تملك.ختم

/448الذهبشذرات-2/1726الظنورْ!شف

2/935الإعلام-1/644المؤلفينمعجم

)044(



)!لففلعير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الاقات:

التَجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

545

تفسير

الغيبمفاتيح

هـ(606)تالحسينبنعمربنمحمد،الرازىالفخر

للملائكةقلناوإذا":تعالىقولهعندالبسملةبعدويبدأالأولناقص

اعلم"الكافرينمنوكانواستكبرأبىإبليسإلافسجدوالآدماسجدوا

وهوالبشرجميععلىالعامةالنعممنالرابعةالنعمة)كَذا(هوهذاآن

جعل....أن)كذا(

فعليى..."يفعلونكَانو!عماتسئلونولاا":تعالىتفسيرقولهعندينتهي

فإن...اللّهدعافيماوانظرواكَسبتمافلهاالأمةتلكفيالكلامبترك

عملكم.عنإلاتسئلونولاعليكموأعودلكمأنفعذلك

أيجابنأحمد

هـ9القون:هـ842

سم5.71*26:سلمقاامختلفة:لأسطراعدد

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضه

حدلمجط

بمدينةالقاضيمصطفىباسم-ا:تمليكاتالأولىالورقةعلى

فيالكائنةبمدرستهعبدالحيابنباشاقبلمنووقفية-2كَليبولي

هـ.38/شعبان/609بمؤرخكَليبوليمدينة

6/313الإعلام-521/الذهبشذرات

3/558المؤلفينمعجم-2/1756الظنونّكشف

)441(
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نبياءالأقي





(ءفبيافصصران)

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

444

الأنبياءقصص

التفاسيررونق

هـ(49)تْالقراحصارينجيببنمحمد،حصاريالقرا

نحمد2....الحصاريالقراحبيببنمحمد...قالالبسملةبعد

المستخرجةالاحاديثعلىالمشتملةالتفاسيروالقصصصْ...ولْستعينه

....التفاسيربرونقوسميتهالمصابيحمن

الآربعيزيبلغونلاونيفاًرجلاًثلاثين!انواإنمالوص!قوممن

لتآمرونوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولوقالجميعاًاللّهفأهلكهم

جميعاً.العقوبةلتعمنكم)أو(المنكرعنوتنهونبالمعروف

معتافى

المحسنموسىبنمحمد

هـ1278

21لأسطر:اعدد151

هـ13:القرن

ك!2591:المقاس

أوروبيمشرُقي

أسود

ورطوبةأرضة

قديم

مفككة.وأوراقه،للموضوعاتفهرسأولهفي

7/133الإعلام-2/338ال!ارفينهدية

3/974المؤلفينمعجم

)445(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطهَ:نهاية

المادالوصفبياناتَ

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

المصادر:

)مصص!نلمبيا،(

445

الأنبياءقصص

الصديقيوسفسيدناقصةفيالأنيقالزهر

هـ(646)تمحمدأبوغالببنعبدالسلام،غلابابن

وبناهاالآقداركاهلعلىالسماءرفعالذيللّهالحمدالبسملةبعد

سراجاًالشمسوجعلبالثواقبوحرسهابالكواكَبوزينها.بنياناً

حسباناً.والقمر

فهواللّهغيرذكرمنتخرجنفسفكلمعدودةالأنفاس:سهلقال...

حي.فهواللّهبذكَريّخرجنفسوكل.ميت

نسخ

سالمبنناصر

هـا261الأولربيع

أوربي

حمروأسودأ

سطر:لأاعدد

يثحك

1/616المكنونإيضا!

3/148المؤلفينمعجم

)446(

15

القون:

:المقاس

هـ13

21*31

1/057العارفينهدية-

4/7الإعلام-



(طغبيالمفصصالما)

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاتهَ

المادالوصفبياناتَ

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

354

الأنبياءقصص

والمرُسلينالأنبياءمعرفةفيالمتينالقوىفتح

حمدأبنعبداللطيفبنحمدأ،الطحاوي

...فيقولوبعد...والرسلالأنبياءفضلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

العلامةنظم...الطتاويالشافعيأحمدبنعبداللطيفبنحمدأ

....القوىفتحوسميته...النظمهذاشرح...القمحاوي

فيمالأنالاَنمنهيكتبأنهوالتحقيقوعقلاًحياةفيهاللّهخلقبأن

المعتمدعلىالتغييرالمحويقبلاللوج

ومعتادنسخ

هـا283

ص163

مشرقي

حمروأسودأ

91الأسطر:عدد

القون:

:المقاس

هـ13

ك!315،14

حديث

أولهوفيتعليقاتهامشهوعلىمفككةوأوراقهوفوايدنقولأولهفي

هـبدمشق8912سنةأيضاًباسمهووقفعبدالقدوسخليلباسمتملك

)447(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بدايهَ

المخطوطة:نهانة

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التَجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لمبيا،(ان)فحص

521

الأنبياءقصص

الأنبياءقصص

هـ(918)تعبداللّهبنحمزةبنعلي،الكسائي

الذيللّهالحمدالكسائيعبداللّهبنمحسنأبو...قالالبسملةبعد

فيالمبتدآتفيهجمعتكَتابهذا...أحياءوجعلهمنباتاًالخلقأنبت

.......والآنسالجنوخلقوالآرصْالسّمواتخلق

واخرهالآخرناقص

القرآنحفظالظاهرة.والح!مةالعلموالباطنةوالثروةالمالالظاهرة

.........القرآنمحكم)...(فهموالباطنة

نسخ

سماك!ه5.33:المقاس17الأسطر:عدد326

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملو!ي(قديم

لبعضطمصبههـ،1913سنةالفطريأحمدباسموقفأولهفي

ملونةالأوراقوبعضمختلفةوالخطوصلالكلمات

1/668العارفينهدية-2/1328الظنونكشف

4/283الإعلام-2/436لفينالمؤمعجم

)448(



(!!صال!ألمبيا)

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطهَ:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارلخ

:الأوراقعدد

الول!:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

319

الأنبياءقصص

الأنبياءقصص

هـ(918)تعبداللّهبنحمزةبنعلي،الكسائي

بنمحمد...قال...نباتاًالخلقأنبتالذيللّهالحمدالبسملةبعد

السمواتخلقمبدأفيجمعتهكتابهذا...الكسائيعبداللّه

.السلامعليهمالأنبياءوأحوالوالأنسالجنوخلقوالأرض

الخبروهذاسافلهاعاليهاالموصلمدينةفجُعلتالملائكةاللّهفبعث

أهلكهملىتعااللّهيحتملوإنماقلبتالموصلأنصحوانماالنقلسقيم

بكفرهم.

ي:

تعليق

!1337

133

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

91سطر:لأاعدد

هـا3القون:

أ*ه535.:المقاس

جديث

أحاديثأخرهوفيتعليقاتهامشهعلى،للموضوعاتفهرسأولهفي

.أفندكحسنالحاجيباسمتملكأولهوفي،نبوية

1/668العارفينهدية-3/1328الظنونكشف

4/383الإعلام-2/436المؤلفينمعجم

)944(





المح!لمج!
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)!ريمث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التحليد:

المصادر:

8201/91

حديث

الشتاءفصلفيواردةأحاديثفيجزءالشتاأحاديث

هـا"119ا"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

فيالفتهجزءهذا...والفصولالأزمنةخالقللّهالحمدالبسملةبعد

.النبويالحديثمنفيهوردمامعتبرضمنتهالشتافضل

أهلياقالالشتاجاءإذاكَانعميرقالبنعبيدعنمجاهدعن

فصوموالصيامكمالنهاروقصرفقوموالقرأتكمالليلطالالقران

ي:

نسخ

هـ9:القونهـ886

سم*9318:المقاس35الأسطر:عدد471-461قمن

قديم.أورتي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)وو!وكي(قديم

851/الذهبشذرات-3/82المؤلفينمعجم

3103/الأعلام

)453(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:نَاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

)حرلجث(

96/6

حديث

للاصبهانيوالترهيبالترغلِبمنمختارةأحاديث

آخرت.اصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمد:البسملةبعد

::ضالفهرسولقال:قالجبلبنمعاذعنالترغيبفيالأصبهاني

عرفةوليلةإلترويةليلة:الجنةلهوجبتالخمساللياليأحيامن

...شعباننصفوليلةالفطروليلةالنحروليلة

ليلةآحيامن:!؟اللّهرسولقال:قالأبيهعاتكردوسأبيعن...

انتهى.القلوبتموتيومقلبهيمتلمشعبانمنالنصفوليلةالعيد

اللّهرحمهمؤلفهبخطوجدتمااخرمنهالمنقولالأصلءقال

....تعالى

ي:

نسخ

هـ13:ا!نهـ1115سنةشوال

سم5.25*3.15:المقاس15مددالأسطر:أ8.2لا-702من

مشرقي

أسود

اللونبني،مانوعاًقديمجلديالخارجومن،الداخلمنكرتوني

آحاطوقدزهرةشكلعلىالحجمصغيرةزخرفةتوسطتهقد

بروازبحواشيه

.يذ!رهلمآخرصلأمننقلهاأنهإلىالناسخأشاروقد-ا

)454(



)!ريث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

:ملاحظات

:درلمصاا

313

حديث

كارذل!ا

هـا"676ا"تمريبنشرفبنيحيى،النووي

الآقدارمقدرالعفارالعزيزالقهارالواحدللّهالحمد:البسملةبعد

...القلوبلأوليتبصرةالنهارعلىالليلم!ورالأمورمصرف

....خلقهمنأيقظالذيوالأبصار

عنالبتاريصحيحفيروينافصل[:قولهعندوينتهيآخرهناقص

أعادهابكلمةتكلمإذاكَانأنه!طَطالنبيعنعنهاللّهرضأنس

عليهمسلمعليهمفسلمقومعلىأتيوءاذا،عنهيفهمحتىثلاثاً

كثيراالجمعكَانإذاما...علىمحمولالحديثماوهذاقلت.ثلاثاً

...المسئلةهذهبيانّوسيأتي

ي:

نسخ

31*32!:المقاس91الأسطر:عدد181

وحديثمامشرقي

وأحمرأسود

وبللرطوبةأرضة

)2(الورقةالنسخةهذهمنسقطت-ا

المطبوعنصفبمقدارالآخروناقص

8/914الأعلام-1/688الظنونّكشف

5/354الذهبشذرات-4/89المؤلفينمعجم

)455(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)حرلجدث(

/820101

حديث

لأذ!اراذكَارأ

هـا"119"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

آتهاللهمجهادهحقتعالىاللّهفيوجاهدت....وأولهالأولناقص

وعدته.الذيمحمودمقاماًوابعثهوالفضيلةالوسيلة

ليفاجعلهبرحمتكإلاأثقلاوأنيالجفرمنوتباعديالشرمن

.الميعادتخلفلاإنكالقلِامةيومإليتؤديهعهداًعندك

ي:

نسخ

هـالقون:9

سم1*928:ساول53:الأ!!د321-351

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

)مملو!ي(قديم

المؤلفنسخةمننقلتالنسخةوهذهأولهالمخطوطعنسقطت

هـ.886سنةالمؤرخة

851/الذهبشذرات-151/الظنونكشف

3103/الأعلام-2/82المؤلفينمعجم

)456(



)!رلمث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

المصدر:

784/3

حديحسا

حديثاًالأربعين

هـ""744ا"تالمالكيالحسنالحاجبنإبراهيم،المالكيإبراهيم

بنإبراهيم...يقولبعدأما...الجبارالملكللّهالحمدالبسملةبعد

....الرسالةهذهفيحديثاًأربعيزجمعت...الـسنالحاج

!لهمفقتلهمالدنياأهلعلىسيفهسلعبادىامنعبداًأنلوقال

عليه.فأتوبالتوبةطلبوا

ي:

نسخ

إبراهيمبنالشكريمحمدالسيد

هـ13:القرنهـا256

سما31*ه:اولس51:الأ!!د67-16قمن

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديث

إطاراتداخلالنصووضعتعليقاتهامشهعلى

1/54الظنونكشف

)457(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)صثرلجث(

/7841

حديث

حديثاًأربعين

هـا"77"تْمتمدبنمحمودبنمحمد،الأقسرائي

محمودبنمحمد...يقولوبعد....العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

...حديثأربعينجمعأأن...الأقسرانيوالدينالملةجمالبن

اللّهرضيالساعدىِسعدبنسهلالعباسأبيعنالأولالحديث

!طَد.رسولإلىرجلجاءقالأنهعنه

كلولاللسريصلحقلبكَلفمافتظلموهمأهلهاعنيقاليعلم

يقاليعلمماكلومامقالقومفلكلالدرعلىينطبقصديق

نسخ

سما21*ه:المقاس15الأسطر:عدد16-اقا!ا

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

إطاراتداخلالنصوضع

1/58الظنونكشف-11/325بروكَلمان

3/607المؤلفينفعجم

)458(



)!ريث(

الرقم:

الفن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

اتجليد:

:ملاحظات

274

حديث

حديثاًالأربعين

بكرأبيبنمحمد

بنمحمدالمذنبالعبدفإنبعدأماوالتصليةلهوالحمدالبسملةبعد

المعجزاتصاحب)كذا(خيرالإنسانحديثفيوجد...بكرأبي

فجمعوالغفرانالعفوفيفهوحديثاًأربعينجمعمنأنهوالبرهان

ماالعبدوزاد...!دالنبيإلىالمتصلبالإسنادحديّثاًأربعينالعبد

.المسموعاتالحكاياتمنللمواعظيليق

:قالواالخلفيكَالدودقالالزمانذلكفييعيشونكيفقالوا...

طفئتركإناليدكالجمرفي:قالدينهميّحفظونكيفاللّه)000(

احترق.أخذهـان

:دي

نسخ

سم92*18:المظس35الأسطر:عدد132-135

قديموربيأ

حمروأسودأ

وبللرطوبة

متهتكقديمجلدي

فيوقفهوأنهالهنديحنيفمحمدباسمتملكعنوانصفتةفيجاء

اللّه.سبيل

)945(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

لمدث(ححه)

784/4

حديث

حديثاًالأربعين

بكرأبيبنمحمد

بنمحمد...العبدفإنوبعد...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

حديثاًأربعيزفجمع...حديثاًأربعينجمعمنقالأنه...بكرأبي

.......بالأساتْيد

تمآحرقأمسهاوأنطفئوضعهاإنالأيدفي!الجمرةقال

...عماللطايفقربها

ي:

نسخ

85-013من

مشرقي

وأحمرأسوفى

رطوبة

:المقاس51الأسطر:عدد

إطاراتداخلالنصووضعتعليقاتهامشهعلى

)465(

سما21*ه



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

التجليد:

المصادر:

6501/3

حديث

القدسيةالكلمجوامعفيحديثاًْالأربعين

اهـا"41ْ!"تمتمدبن)سلطان(بنعلي،القاريعليالملا

فيالخطيبرواهكماكريمكتابكلمفتاجالبسملةبعد

...العدممنالخلقأوجدالذيللّهالحمدالعظيمالرسولعنالجامع

سلطانبنعلي...جمعها...يسيرةمبانيهاحديثاًأربعونفهذهوبعد

....القاريمحمد

نأالحسنجدعنالحسنأبىعنالحسنعنالحسنرواهوقد

الجلالمشايخناشيخأخرجهكَماالحسنالخلقالحسنأحسن

حسن.وإسنادهحسنحديثوهوالسيوطي

نسخ

5()كزيدبروسه:اتولنالأنقرويمحمدبنحسن

هـاأ:القرنهـ5915

سم1*914:المقاس91الأسطر:عدد7.-96قامن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

1/751العارفينهدية-1/61الظنون!شف

5/13الأعلام-2/446المؤلفينمعتم

()461



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تال!يخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!رلمث(

1574/2

حدلمجث

القدسيةالكلمجوامعفيحديثاًالأربعين

اهـ""140ا"تمحمدبن)سلطان(بنعلي،القاريعليالملا

...خاطرفيسنحفقدوبعد...العظيمالعليللّهالحمد:البسملةبعد

...القدسيةالأحاديثمنيجمعأنالقاريمحمدبنسلطانبنعلي

....الرواةصدربروايةحديثاًأربعين

يقولتعالىاللّهإنميئاللّهرسولقالدتماجنههريرةأبيعنالأربعون

إلاظللايومظليفيأظلهماليوملجلاليالمتحابونأينالقيامةيوم

ومسلمحمدأرواهظلي

ي:

تعليق

وليبنعثمان

هـا2:القونهـا123

سم22*ها:المقاس23الأسطر:عدد31ق-38قمن

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

الكلماتلبعضطمسبه

1/751العارفينهدية-1/61الضنون!شف

5/12الأعلام-2/446المؤلفينمعجم

)462(



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبتِانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

7401/3

حديث

القدسيةالكلممعجوافيحديثاًالأربعين

"اص41ْا"تمحمدبن)سلطان(بنعلي،القاريعليالملا

فيالخطيبرواه!ماكريم!تابكلمفتا/حالبسملةبعد

آربعونفهذهوبعد...الخلقأوجدالذيللّهوالحمل!...الجامع

بنسلطانبنعلى...العبادأفقرجمعها...يسيرةمبانيهاحديثاً

...القاريمحمد

الجلالمشايخناشيخأخرجهكماالحسنالخلقالحسنأحسنأن

حسن.وإسنادهحسنحديثوهوالسيوطي

تعليق

وليبنعثمان

هـا2:القونهـا123

سما22*ه:المقاس23الأسطر:عدد32-31كا

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

طمسبهاالكلماتوبعضالوسطمننقصبه

1/751العارفينهدية-1/61الظنونكشف

5/13الأعلام-2/446المؤلفينمعجم

)463(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنمية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لمدث(!حه)

435/3

حديث

البريةخيركلاممنالنوويةالأربعين

هـا"676ا"تمريبنشرفبنيحيى،النووي

بعدآما...والأرضالسمواتقيومالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

ضعيف.حديثأنهعلىالحفاظواتفق...طالبأبيبنعليعنروينافقد

عرفولايحفظهاوأنالمسلمينإلىينقلهاأنالحفظمعنىحديثأربعين

ينقلهمالابحقيقةلاالمسملينانتفاعيحصلوبهمعناهحقيقةهذامعناها

بالصوابعلمأواللّهإليهم

معتاد

الأشعريالشافعيبقدونسيوسفحسنبنعبده

هـ13:القونهـ1272

سم5.23*16:المقاس21عددالأسطر:91-92

أوربي

وأحمرأسود

وإجازةقراءة

رطوبة

حديت

بناللّهعبدالمدعوالأربعينهذهعليهقرأقدأنهختامهافيالناسخذكر

قدوأنهوإقرُاءهاالأربعينهذهبقراءةأجازهقدوأنهالدمشقيعليالحاج

علىالكتابجميعقراءةرخصوأنهالشبراويعامرالشيخعلىقرأها

الأزهر.بالجامعالمزاحيسلطان

356-5/354الذهبشذرات-1/95الظنونكشف

8/914الأعلام-4/89المؤلفينمعجم

)464(



)!رجمث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالومتفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

63019/

حديث

البريةخيركَلاممنالنوويةالأربعين

هـ"676ا"تمريبنشرفبنيحيى،النووي

بنعليعنروينافقدوبعد....العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

عمروإبنالدرداءوأبيجبلبنومعاذمسعودبناللّهوعبدطالبأبي

.عباسوإبن

وقالالترمذيرواهمغفرةبقرابهالأتيتكشيئاًبيتشركلالقيتنيثم

حسن.حديث

ي:

نسخ

الأزهريالمالكيالواصليالسويفيحمدأ

هـ13:القرنهـ1012

سم501.*16:ساول91:الأ!!د691قا-78قمن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

الحديثفينقولأولهفي

5/354الذهبشذرات-1/95الظنونكشف

8/914الأعلام-4/89المؤلفينمعجم

)465(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)حرلمث(

775

حديث

(2ب)البخاريصحيحلشرجالساريإرشاد

هـا"239ا"تبكرأبيبنعليبنأحمد،القسطلاني

بفتحالجنايزفيذرلأبيساقطوهوبالتنوينباب...البسملةبعد

النعش.فيللميتاسموالكسربالفتحجنازةجمعالجيم

آعلملاالفا!هانيقاليذكَروالرأسالشيءنقلحقيقةالمناولةلأن

أنثه.منووهمبتركهيخففوقدمهموزوهوخلاففيه

ي:

نسخ

هـ11:القرنهـا586

سم503،.3*5.:المقاس35الأسطر:عدد322

قديموربيأ

وأحمرأسوفى

رطوبة

)مملوكي(قديم

آوراقههـ،1571سنةمصطفىبنلمحمدتملكختمأولهفي

المعتك!فببابوينتهيالجنائزببابيبدأتقطيعوبهامفككة

علىهـ،409سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمقابلةالنسخةوهذه

.التصحيحاتبعضهوامشها

1/201الطالعالبدر-1/552الظنونكشف

1/232الأعلام-1/254المؤلفينمعجم

)466(



)ط!لهث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطةَ:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

975

حديث

(5ب)البخاريصحيحلشرحالساريإرشاد

هـا"239ا"تبكرأبيبنعليبنأحمد،القسطلاني

كذاالقرانتفسيركتابالرحيمالرحمناللّهبسمالبسملةبعد

.البيانوالتفسيرهوإليهالمضافتفسيروحذفكَتابالوقتولأبي

إليتعديبالذواتتفلقوإنواحدمفعولإلىوأخرهالاَخرناقص

من.مضارعبفعلمصدرةجملةالثانياثنين

ي:

نسخ

سم21*3.:المقاس35الأسطر:عدد376

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

تجليدبدون

التفسيركتابوتبدأالطرفينمخرومةوالنسخةمفككةأوراقه

أربعةزوجهاعنهاالمتوفىالمرأةتحدبابالطلاقكتابعندوتنتهي

مصطفى.بنمحمدباسمتملكختموبه،وعتشراأشهر

1/201الطالعألبدر-1/552الظنونكشف

1/333الأعلام-1/254المؤلفينمعجم
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!لهث(

758

حديث

(6ب)البخاريصحيحلشرحالساريإرشاد

هـا"239"تبكرأبيبنعليبنحمدأ،القسطلاني

وقالالحلقفيلغيرهاوالذبحاللبهفيالنترللابلبابالبسملةبعد

ابنعنعبدالرزاقوصلهفيماالعزيزعبدبنالملكعبدجريجابن

جرير

ياقالالإسلامفيبكسرهاعملتهالميمبفتح...وآخرهالاَخرناقص

ساعةفيطهوراًأتطهرلمأنيعنديأرجىعملاًعملتمااللّهرسول

...صليتإلانهاراًأوليلاً

ي:

نسخ

سم21ك!03:المقاس35الأسطر:عدد513

قديمأوربي

حمروأأسود

ورطوبةأرضه

تجليدبدون

بابمنوتبدأالطرفينمخرومةالنسخةوهذهمفككةأوراقه

تعالىقولهبابعندوتنتهيوالصيد()الذبائح!تابمنالنحر

.فاتلوها(بالتوراه)نأتوا

ا2/1ْالطالعالبدر-1/552الظنون!شف

1/332الأعلام-1/254المؤلفينمعجم

)468(



)!ريث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

757

حديث

(7ب)البخاريصحيحلشرجالساريإرشاد

هـا"239ا"تبكرأبيبنعليبنأحمد،القسطلاني

المهملةالعينوسكونالميمبكسرالمعوليميمونبنمهديحدثنا

....جريربنغيلانحدثناقال....الواووفتح

كالطيرتبحوااعنتهافيرهواًتموعوالخيلالنابغةقالساكَنةأي

فرحاً.منفتحاًرهواًعبيدةأبيوعنالبردذيالشربوبيمن

ي:

نسخ

سم92.2*:المقاس31الأسطر:مدد417

قديمأوربي

حمروأأسود

ورطوبةرضهأ

الهجرةلولاالنبيقولبابمنويبدأوالآخرأولهناقص

بعضهامشهعلىالتفسير،كتابمنالدخانسورةأولعندوتنتهي

.التصحيحات

1/201الطالعالبدر-1/552الظنونكشف

1/333الأعلام-1/354المؤلفينمعجم

)946(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رجمـث(

258

حديث

الصحاجمعانيعنالإفصاج

هـا"056ا"تمحمدبنهبيرةبنيحيى،هبيرةابن

خطيباًمعاويةسمعتقالحميدعنالثالثالحديث[البسملةبعد

الدين.فييفقههخيرابهاللّهيردمن:يقول!طًل!النبيسمعت:يقول

....هذاكتابنافيمثبوتعلمههاهناجمعناهالذيالفقهفهذافصل

نأتعالىاللّهونسأللذلكتوفيقناعلّىالمحمودوتعالىسبحانهواللّه

.....امينأجمعينوالمسلمينينفعثا

نسخ

سم211*4:المقاس32الأسطر:عدد216

مشرقي

وأحمرأسود

المخطوص!.طرةعلىعديدةتملكاتتوجد-

المتن.صلبفيمتعددةصفحاتفييسيرةتعليقاتتوجدكَما

1/132الظنونكَشف-8/165الأعلام

4191/الذهبشذرات-4/151المؤلفينمعجم

()047



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الول!:نوع

الحبر:لون

الأمورالعلمية:

:الآفات

التخليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

7301/1

حديث

الحديثأصولفيالعراقيألفية

هـا"608ا"تعبدالرحمنبنالحسينبنعبدالرحيم،العراقيالحافظ

الأثريالحسينبنعبدالرحيمالمقتدرربهراجييقولالبسملةبعد

.إحصاءعنجلامتنانعلىالآلاءذياللّهحمدبعدمن

الأمورترجعمناإليهوالمشكورالمحمودفرينا

الأنامسيدالنبيعلىوالسلامالصلوةوأفضل

نسخ

توقاتبمدينةالمنقازيمدرسة:النسخولنالتوقاتيالحافظعمر

هـ13:القرنهـ1144

سم،5.2114*ه:المقاس11عددالأسطر:61-امن

مشرقي

وأحمرأسود

قراءة

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

هامشهعلىهـ،1318سنةالباقيعبدبنمفيدمحمدباسمتمليكأولهفي

الدمشقيهماتبنمحمدعلىقراءةوبهطياراتوبهكثيرةتعليقات

هـ4411سنةالأسكداري

7/55الذهبشذرات-/1156الظنونكشف

3/344الأعلام-2013/المؤلفينمعجم

()471



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!كث(

8301/9

حديث

وعمربكرأبيسبلمنالحجرإلقام

هـ"119ا"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

نا...المبتدئينبعضمنسمعتفقدللّهحمداًبعدأماالبسملةبعد

فهالنيشهادتهتقبلعنهمااللّهرضيوعمربكرأبيالشيخينساب

الرسالةهذهفوضعتجداذلك

وآخرهالاَخرناقص

رواهالخطاببنعمرلكاننبيبعدي!انلو!سًلل!اللّهرسولقال

.....عنالترمذي

نسخ

هـ886

الأسطر:عدد13-131ْ

قديموربيأ

حمروأأسود

)مملوكي(قديم

المخطوطة.اخرمنأوراقسقطت

1/58الظنونكَشف

2/82المؤلفينمعجم

)472(

35

القرن:

:المقاس

هـ9

اسم92*8

851/الذهبشذرات

3103/الأعلام



)!ريث(

الرقم:

الفن:
المخطوطهَ:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

781

حديث

العالمينربلعبادةالمنقطعينأنس

هـا"063ا"تالحسينبنإسماعيلبنالمعافى،إسماعيلبنالمعافى

بنإسماعيلبنالمعافا...قال...العالمينربللهالحمدالبسملةبعد

!تابجمعفياستخرت...السنانأبيبنالفتحأبيبنالحسين

عنحكايةوثلاثمائة!ت!اللّهرسولخبرعنثلاثمائةعلىيشتمل

......الصالحين

واخره...الآخرناقص

خبيروأنتافيهاماوتجهلبصيروأنتالدنياعنأتعمى

....تسيربنيتعماغداوأنتخالدكَأنكبانيهاوتصبح

ي:

نسخ

سم03.3*:المظس41الأسطر:عدد161

قديم.أوربي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

هـ1372سنةالهبلبكريبنأحمدباسمتملكأولهفي

5/143الذهبشذرات-1/178الظنونحشف

7/925الأعلام-3/598المؤلفينمعجم
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

التجليد:

ملاحظاتَ:

:درلمصاا

)!لهث(

429/1

حديث

القاسمأبيكلاممنالعالمبغية

هـا"833!"تمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن

ربللّهالحمد...الجزريبنمحمدبنمحمد...قال....البسملةبعد

المرسلينسيدكلاممنحديثاًأربعونفهذهبعدأما...العالمين

الصحيح.أصحمنأخرجتها

الأعمالإنماوسلمعليهاللّهصلىقالسعدبنسهلعنوالأربعون

بالخواتيم.

نسخ

سما22*2:المقاس26عددالأسطر:4قا-اقمن

مشرقي

أسود

ورطوبةأرضة

قديم

أولههـوفيا302سنةعيسىبنعبدالرحمنباسمتملكأولهفي

.تعليقاتهامشهوعلىفهرس

7/402الذهبشذرات-1/53الظنونكشف

7/45الأعلام-3/687المؤلفينمعجم

)474(



)!رجمث(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

.:الخ!طنوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:المصدر

393/4

حديث

الوالدالإسلامشيخترجمةفيالواجدبلغة

اهـا".561ا"تمحمدبنمحمدبنمحمد،الغزي

قال،العاصميالثقفيالزينبنإبراهيمبنحمدأجعفرأبيالحافظ

محمدبنعليالحسنأبوالحافظبهأخبرناقالسماعاً.المرابطابن

محمدأبوالحافظبهأخبرنابالساريعرفالعافقييحييبن

....الحجري

علياتنسىلاالدهرطوالبنوقشيرتالارذلونيقول

والوصياوحمزةوعباساً=شديدأحبامحمداأحب

)كذا(غياًكانإنبمخطئوليس-صبهأرشداًحبهميكنفإن

ي:

معتاد

سما6*22:لمقاسا12:لأسطراعدد

أوروبي

حمروأأسود

بلل.

كرتوني.ورقي

العزيالدينلرضيالرسائلبعضفيهمجموعضمنالكتابيقع

المؤلفوالد

3/685المؤلفينمعجم7/63الإعلام

491/االمكنونإيضاج

475()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:تملاحظا

:لمصدرا

)!رلمث(

61/3

حديث

بالنيةالأعمالإنمافيالأمنيةبلوغ

هـا"7501حياًكانا"تالخيرأبيبنمحمدبنأحمد،المرحومي

سببفإنبعدأما...بنصرهعبادهأيدالذيللّهالحمد:البسملةبعد

إنما(وسلمعليهاللّه)صلىبقولهيتعلقفيماالورقاتتحبيرهذه

وسميتها...باشاحمزة...الوزيرمولاناحضرةأنهوبالنياتالأعمال

...بالنيةالأعمالإنمافيالأمنيةبلوغ

أمتيمنطائفةتزاللاقولهفيلتدخلالمهالكتلكمنوالخروج...

هذهويكفيكذلكعلىوهماللّهأمريأتيحتىالحقعلىظاهرين

عليهاللّه)صلىقولهعمومبيانفيالسنيةوالفوائدالسنيةالعوائد

....بالنيةالأعمالإنماوسلم

ي:

نسخ

نفسهالمؤلف

تقديراً.ا730

سماا*7.97.3:المقاس17عددالأسطر:أ08-أ21!أ

أوروبي

وأحمرأسود

المزخرفبالورقمغطىوهو!ذلكالخارجومن،الداخلمنكرتوني

ألوانها.بهتتقدالطرازفارسيةنباتيةزخرفة

الخمسمنالأولالريعفي....العبدتحريرأآخرهافيالمؤلفقال-ا

العشرمنالأولالسدسمنالأولالنصفمنالأولالسدسمنالثالث

البشرخيرهجرةمنعشرالحاديالجزءمنالعاشرالعشرمنالسابع

1/263المؤلفينمعجم

)476(



)!رجمث(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

القون:

:الأوراقعدد

الورق:نْوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

777

حديث

ا()بالأنوارمشارقشرجفيالأبرارتحفة

هـا"786ا"تمحمودبنمتمدبنمحمد،البابرتي

الحمد...الصغاني...قال....العالمينربللّهالحمد....البسملةبعد

اللام...أحمدبنمحمودبنمحمد...وقال...الرمممحيللّه

قصد.ماتمييزهوباللاموالتعريفللتعريفا

كانالحاجة....علىلكنالحاجةيسألولا:واخرهالآخرناقص

...عنكافياًذلك

ي:

نسخ

تقديرا8-9

سم81كر2715:المقاس38:الأسطرعدد368

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

حديث

في،4ق-اقمنالنبويةوالسيةالنبويةالأحاديثفينقولأولهفي

بعضهامشهعلى،أولادهعلىمحمدبناللّهصنعباسموقفأوله

والخط.الأوراققديمةنسخةوهيالتصحيحات

6/392الذهبشذرات-2/1688الظنونكشف

3171/العارفينهدية-3619/المؤلفينمعجم

477()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!لمث(

15826/

حدلمجث

المواقفأحاديثتخريج

هـا"119ا"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

عنالشعبفيالبيهقيوأخرجمتروكالرحمن...وأولهالأولناقص

المنام!النبيرأيتقالصدوقاًثقةوكَانالفأفاءهرونبنمتمد

عاصم.بنعليحدلمجمااللّهرسوليافقلت

العليخبابإلىيسكنعظيمأحظكَانومنوانفادهجرذاتقدر

.العاديبهتحدوالقدس

ي:

نسخ

هـ886

الأسطر:عدد19-311

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

تعليقاتهامشهوعلىأولهناقص

3/82المؤلفينمعجم

3/103الأعلام

478()

35

القون:

:المقاس

هـ9

سم92*18

851/الذهبشذرات



)!ريث(

الرقم:

الفن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تَاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

820117/

حديث

جماعةلابنحديثاًالأربعينترتيب

هـا"119"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

حديثاًأربعينترتيبهذا...حمدأاللّهعبدالرحمنيقولالبسملةبعد

....جماعةبنالدينعز...الشيخألفها

بلاقعالريارتدعالفاجرةاليمينع

ي:

نسخ3

السيوطيعبدالرحمن

هـ9:القرنهـ886

سم92*18:المقاس21الأسطر:عدداب44قا

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

قديم

ورقةنصففيالرسالةهذهتقع

851/الذهبشذرات-2/82المؤلفينمعجم

3103/الأعلام

)947(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

التجليد:

المصادر:

)!لمث(

8201/8

حدلمجا

تطفالالناروالاطفاالتعلل

هـ"119ا"تمتمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

للّهالحمد...السيوطيبكرأبيبنعبدالرحمنيقولالبسملةبعد

فيالواردةالأحاديثأودعتهكتابفهذاوبعد...لقضائهرادلاالذي

تطفالالناروالاطفاالتعللوسميته...الأولادموت

آخرالجزءالنفسعددهوإنماعدالهمنعدإنماتعالىاللّهقال!ما

نسخ

السيوطيعبدالرحمن

هـ873

لأسطر:اعدد271-031

قديمأوربي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

1/425الظنونكَشف

2/82المؤلفينمعجم

(048)

35

القون:

:المقاس

هـ9

اسم92*8

851/الذهبشذرات

3103/الأعلام



)!رلمث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

764

حديث

ا()بالصغيرالجامعالتيسيربشرح

هـا"ا13ْا"تالعارفينتاجبنعبدالرؤوفبنمحمد،المناوي

لمافانيوبعد...الأحاديثتأويلمنعلمناالذيللّهالحمد...البسملةبعد

اللفظأختصرأنالمحبينبعضأمرني...الصغيرالجامعمضىفيماشرحت

متبر!اًأفتتحأوأولفاللّهبسم...الصغيرالجامعالتيسيربشرحوسميته...

مستعيناً.أو

موسىآبيعن)ت(مرافقهاوكثرةالخيمةتلكسعةمنالاَخرونيراهملا

.البخاريأفرادمنأنهزعممنووهمالأشعري

نسخ

دمشق:اتنولالصفديِمحمدبنحمدأ

هـ11:القرنهـ6601

سم93*91:المقاس92الأسطر:عدد327

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

الشيخسيديبمقاموالباديالحاضرإعلامكتبمنمختصرةنبذةأولهفي

المؤلفعنكاملةترجمةبه-الحداديالمناويعبدالرؤوفوالديالمرحوم

بنأسعدمحمدوالقارى،السكريمحمدالشيخبحضورقراءةأولهوفي

إسماعيلبنعليباسمتملكأولهاهـوفي374سنةالجمصيمحمدالشيخ

هـ.ا18ْسنةالكيوانيحسينبنعليباسمتملك،الترجمان

1/357الطالعالبدر-1/561الظنونكشف

6/402الأعلام-2/431المؤلفينمعجم

()481



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنمية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)!رلهث(

51

حديث

الصحيحالجامع

هـا"261ا"تمسلمبنالحجاجبنمسلم،مسلمالأمام

آحمدالعباسأبوالثقةالنقيبالزاهدالشريفالشيخأخبرناالبسملةبعد

)آنا(قالبهفأقرعليهقراءةالمكيالعباسعبدالعزيزبنمحمدبن

منزلهفيعليهقراءةالطبريعليبنالحسينعليأبوالفقيهالشيخ

شهرفيوذلكنعموقالبهفأقريسمعوهوأسمعوأنااللّهحرسهابمكة

وأربعمائة.وتسعينثلاثةسنة

بنجريرعنالشعبيعنداودأخبرناإبراهيمبنإسماعيلحدثناقال...

منكمفليصدرالمصدّقأتاكمإذا:!اللّهرسولقال:قالعبداللّه

الثانيالجزءيتلوهمسلمصحيحمنالأولالجزءتمراضعنكموهو

.الصومكتاب

نسخ

213

أوروبي

أسود

قراءةوسماع

وبللورطوبةأرضة

كرتوني.حديث

الثلث.بخطالنسخةهذهفيالكتبأسماءكتبت-ا

علىالمواضعبعضفيأثرمماورطوبةببللالنسخةهذهأصيبتكَما-2

النص.

فيالعلماءأحدعلىقرأتقدنسخةإنهاحيثأهميةالنسخةلهذهأن!ما-3

نصهماالنسخةهذهآخرفيجاءفقدوقوبلتوصححتعشرالحاديالقرن

:ب()ق/313

)482(



)!ريث(

:درلمصاا

الأزمنةتعاقبعلى..النبويالحديثشرفمنأحمدالرحيمالرحمناللّهبسمأ

بدمالالتفهموالتوجهلبيانهيحتاجماببعضالاعتناءمععليسمعفقدوبعد...

لمجنمحمدبنصالح:تعالىاللهفيأخونا...العليةالقريحةصاحبتبيانهمن

آنهعندهثبتماباقيمععنيبروايتهواخرينجميعهالجزءهذا...العيانيصالح

هـ5701سنةالثانيةجمادىعشرحاديآخرهامدةفيذلكوكانّمروياتيمن

!تبه...الحراموالبيتالعراقيالركنتجاهالسلامبابقربالحرامبالمسجد

بنعليمحمدالفقيرالمحرمينبالحرمينالنبويةالسنةخادمعجلاًالفقيرلمولاه

اتْتهى..(0الأشعريالشافعيالبكريالصديقعلانّ

6/393والأعلام-/4184الأثرخلاصةفيهـكما5701سنةالمتوفى:قلت

!ثرةهذايبينوالذياخرصلأعنمنقولةالأصلفيالنسخةوهذه-4

.كَذانسخةفيأنهوالإشارةوالنقلالتصحيحات

العباسأبوالنقيبالزاهدالشريفالشيخ[أخبرناونصهأولهافيجاءماكَذلك

ى!أبوالفقيهالشيخأنا..المكيالعباسيعبدالعزيزبنمحمدأبنأحمد

عبدالغافربنمجدبنعبدالغافرالحسينأبوأناقال...الطبريعليبنالحسين

منصوربنويهعمربنعيسىبنمحمدأحمدأبوأناقالا"الفارسيحمدأ

83سنةشهورفيالفقيهسفيانبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوأناقالالجلودي

...القشيريمسلمالحسينأباسمعتقال

أشخاصبأسماء،النسخةطرةعلىذلكجاء،تملكاتالنسخةهذهعلى:تنبيه

أما،النستةتاريخبهيعرفقدمامعهوذهبطمسهاتُعمِّدَولكنبأختامهم

فهي:الأسماء

هيهلأدري)ولاالعسييحيىبنمحمدبنيحيىبنصالحبنأحمد-ا

.الباء(أوبالنون

مذهباًوالشافعينسباًالأنصاريباحميدعبداللهبنسالمبنمحمد-3

اً.بلد()كذاوالمدودي

بنمحمد:قبلمنفيهاطولعقدالنسخةهذهأنإلىيؤشرماوجدكما-3

.الحدادعلويعبداللّه

بنالدين)عزبأمركتبتالنسخةهذهأنإلىيشيرماكَذلكووجد-4

ما.نوعاًقدي!ابخط(الدينعزبنمحمد

/1555الظنونكشف-2/441الذهبشذرات

3851/المؤلفينمعجم-7231/الأعلام

483()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

الفرعي:عنوانها

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

لميث()!ص

حديث

2()بالصحيحالجامع

البخاريصتيح

هـا"261"تمسلمبنالحجاجبنمسلم،مسلمالأمام

حدثناوالمنابذةالملاسةبيعإبطالبابالبيع!تابالبسملةبعد

بنيحيىبنمحمدعنمالكعلىقرأتقالالتميمييـيىبنيحيى

حبان

مجلزآبيعنهاشمأبيعنسفيانعنجميعأًعبدالرحمنحدثنا

لنزلتيقسمعنهاللّهرضيذرأباسمعتقالعبادبنقيسعن

هشيم.حديثبمثلخصمانهذان

نسخ

البروسويمحمدبنالوصفيعلي

هـ14:القرنهـ1013

سما25*مما:المقاس23عددالأسطر:254

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديث

إطاراتداخلوالنصالتعليقاتبعضهامشهعلى

2/144الذهبشذرات-/1555الظنون!شف

7221/الأعلام-3851/المؤلفينمعجم

)484(



)!رلمث(

الرقم:

ا!ن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنمية:

الأمورالفنية:

:الا!ات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لا61

حديث

الصحيحالجامع

هـا!261ا"تمسلمبنالحجاجبنمسلم،مسلمالأمام

الطبريعليبنالحسينعبداللّهأبوالأمامالشيخأخبرناالبسملةبعد

عليهوسماعاًوتسعينثلاثسنةعليهبقراءتياللّهحرسهابمكة

الحسينأبوالزكَيالشيخأخبرنامائةوأربعوتسعينأربعسنة

أبيعنهاشمشيبهأبيعنسفيانعنجميعاًعبدالرحمنوحدثنا

لنزلتيقسمعنهاللّهرضيذرأباسمعتاقالعبادبنقيسعنمجلز

الصحيحالجامعآخرهذاهشيمحديثبمثلخصمانهذان

ي:

)غيرمتقن(تعليق

أحمدأبوالقاسمبنمحمدحافظ

هـ12:ا!نهـ94112

سم322*ا:المقاس93عددالأسطر:28

أوربي

أسودوأحمر

ومقابلةقراءة

وزخرفةتذهيب

رطوبة

مملوكيقديم

هامشهعلى،أحمدأبورجببنمحمدحافظباسمتملكأولهفي

113سنةْالقاسمأبيالشيخعلىقراءةاخرهفي،طياراتبه،تعليقات

!ؤوالدهعلىالنسخةقراءةفيبدأأنهإلىأشاروقدالناسخوالدوهوط

سنةالاولىجمادىفيقراءةاخراهـوكانت135سنةمحرممنالأول

.للموضوعاتفهرسأولهاهـوفي912

2/144الذهبشذرات-/1555الظنونكشف

7221/الأعلام-3851/المؤلفينمعجم
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلمث(

حديث

الصحيحالجامع

هـ"261ا"تمسلمبنالحجاجبنمسلم،مسلمالأمام

بنمحمدعنمالكعلىقرأتقالالتميمييحيىبنيّحيىحدثنا

عننهى!اللّهرسولأنهريّرةأبيعنالأعرجعنحبانّمنيعيى

.والمنابذةالملامسةبيع

أبيعنسفيانعنجميعاًعبدالرحمن...مثنىبنمحمدوحدثني

رضيذرأباسمعتقالعبادبنقيسعنمجلزأبيعنهاشمشيبه

هشيم.حديثبمثلخصمانهذانلنزلتيقسْمعنهاللّه

نسخ

سم24*5.13:المقاس27الأسطر:عدد282

مشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضة

حديث

،إطاراتداخلالنصوضعالكتابآخر،النهايةإلىبالبيوعتبدأ

.والتصحيحاتالتعليقاتبعضهامشهعلى

2/144الذهبشذرات-/1555الظنونكشف

7331/الأعلام-3851/المؤلفينمعجم

486()



)!ري!ث(

الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حديث

باالصحيحالجامع

هـا"256"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

تباركالفهوقول!رسولإلىالوحي)كَذا(بدؤ!انكيف:باب:البسملةبعد

ثناالحميديوحدثنا.بعدهمنوالنبييننوحإلىأوحيناكماإليكأوحيناإناوتعالى

....التيميإبراهيمبنمحمدأخبرنيقالالأنصاريسعيدبنيحيىثنيقالسفيان

قالهريرةأبيعنالمقبريسعيدثنيقالالليثثناقاليوسفبنعبداللّهحدثنا..

إذاحتىفخرجنااليهودإلىانطلقوا:فقال!ن!النبيخرجالمسجدفينحنبينما

ناآريدوإنيولرسولهللّهالأرضأنواعلمواأسلموا:فقالالمدراسبيتجئنا

أجليكم

سم3،33*33:المقاس12لأسطر:اعدد361

مشرقي

حمروأأسود

وبللورطوبةأرضة

كرتوني.حديث

=العربجزيرةمناليهودإخراجبابعندوتنتهيالآخرناقصةالنسخةهذه-ا

والموادعةالجزيةكتابمن

برطوبةأصيبت!ماالمواضعمنالعديدفيبالأرضةالنسخةهذهأصيبت-2

النص.علىعديدةمواضعفيأثرت

حمر.وأأزرقبلونّالخطوطمزدوجإطارفيالنصوضع-3

الآحمرُ.باللون)حدثنا(قولهعندالأحاديثوبداياتالأبوابميزت-4

وقدالعلم!تابمنالأصلفيهيالنسْخةمنالأخيرةالورقة:تنبيه-5

فليتنبه.كذلكفوجدناهاالتعقيباتومتابعةبمقابلةذلكمنتحققنا

تصحيحمنيظهركماأخرىنسخةمنومصححةمنقولةالنسخةوهذه-6

الهوامش.فيالكلماتالسْاقطوإلحاقالكلمات

1541/الظنونكَشف-2/132الذهبشذرات

3013/المؤلفينمعجم-6/34الأعلام

487()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلممث(

158

حديث

ا()جالصحيحالجامع

هـا"256ا"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللّهوصليالرحيمالرحمناللّهبسم

اللّه!رسولإلىالوحيبدءكانكَيف.وسلم

الوحيعلينزلماواللّهفإنهعائشةفيتؤذينيلاسلمةأميا:فقال

غيرها.منكنامرأةلحاففيوأنا

ي:

نسخ

هـا3:القرنهـ0127

سم31*91:المقاس31الأسطر:عدد803

حديث

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

حواشيهعلىمذهبإطاروجودمعحديث

بخطوص!ومربعاتإطارمعالكتابوأبوابلمواضيعفهرسيوجداَ

ذهبية.

الذهبي.باللونمزخرفةمذهبةالديباجة2َ

وألوانالناسخأسلوبمنظاهرهو!ماالنسْخحديثةالنسْخة-3

المناقب.كتابعائشةفضلبابعندوتنتهيالاخرناقصةوهيالخطوط

2/132الذهبشذرات-1541/الظنون!شف

6/34الأعلام-3135/المؤلفينمعجم

488()



)!رلمث(

:الرف

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

:افنوع
:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الا!ات

ايد:

:ملا!ات

:ا!ادر

565

حديسسا

الصحيحالجامع

هـا"256ا"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

والأنصابوالميسرالخمرإنماوجلعزاللهوقولالأشريةكتاب

يوسف.بنعبداللّهحدثناالآية.رجسوالازلام

قال...القيامةليومالقسطالموازينونضعوجلعزاللّهقولباب...

ثقيلتاناللسانعلىخفيفتانالرحمنإلىحبيبتانكلمتان!النبي

العظيم.اللّهسبحانّوبحمدهاللّهسبحانالميزانفي

ي:

نسخ

سما27*8:المقاس35الأسطر:عدد323

حدلمجما

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

بلل

حديث

آغاعبدالرحمنبنحسينالشيخباسموقفية(1)ق/فيجاء

لمنتعرفلايسيرةوتصحيحاتتعليقاتالنسخةثنايافيتوجدكما

إلىالاشريةكتابمنظاهرهوكماوتبدأحديثالنسخةهذهوخط

الصحيح.اخر

6/34الأعلام-3/132الذهبشذرات

3/013المؤلفينمعجم-1/541الظنونكشف

)948(



الرقم:
الفض:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الغط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تانيخ

:الآوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنمية:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!ثرلهث(

075

حديث

ابالصحيحالجامع

هـا"356"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

البخاري...إسماعيلبنمحمدعبداللّهأبو...الشيخقالالبسملةبعد

وجلعزاللّهوقول!سللهاللّهرسولإلىالوحيبدؤكانكيفباب...

.الـميديحدثنا...البخاري...الشيخقالالاَيةإليكأوحيناأنا

حايضوهي!النبيترجل!انتأنهاعنهااللّهرضيعائشةعن

اللّهصلىرأسهيناولهاحجرتهافيوهيالمسجدفيمعتكفوهو

وسلم.عليه

ي:

نسخ

بلداوالعوسجيالعذريسعيدبنسالمبنمحمدبنسالمبنمحمد

هـ9:المَرنهـ884

سم5.26*18:المقاس36الأسطر:عدد185

مشرقي

حمروأأسود

هـاجازةوسماعءةقرا

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

فيجاءأحاديثهاوعدةالصحيحفيالكتببأسماءفهرساخرهفي

الفتح.أبومحمدالمدعو/لولدهالناسخمنإجازةنصآخره

3/134الذهبشذرات-1541/الظنونكشف

6/34الأعلام-3013/المؤلفينمعجم

)094(



)!ريث(

الرقم:

الفن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

754

حديث

2()بالصحيحالجامع

هـا"256ا"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

تنكشفأنخافإذاثوباًإليهضمومنوشدهاالثتِابعقدباب

بنسهلعنحازمأبيعنسفيانأناكثيربنمحمدحدثناعورته

اللّهصليالنبيمعيصلونالناسكانقالعنهاللّهرضيسعد

وسلموآلهعليه

قالأوفىأبيعنسليمانعنبكرأبوثنايونسبنأحمدحدثنا

قالأمسىحتىفصامسفرفيوسلمعليهاللّهصلىالنبيمعكنت

فاجدح...انزللرجل

نسخ

سم03*18:المقاس11الأسطر:عدد337

مشرقي

حمروأأسود

تذهيبا

ورطوبةأرضة

قديم

عقدببابيبدأمذهبةإطاراتداخلوالنصتعليقاتهامشهعلى

.الصيامكتابمنالإفطارتعجيلبابإلىالثياب

2/133الذهبشذرات-1541/الظنونكشف

6/34الأعلام-3013/المؤلفينمعجم

)194(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الآوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ح!لجث(

076

حديث

ابالصحيحالجامع

هـا"256ا!تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

اللّهوقوله!جًيسرسولإلىالوحيبداكانكيفبابالبسملةبعد

بعدهمنوالنبييننوحإلىأوحيناكَماإليكأوحيناإناوجلعز

جريدالمسجدسقفوكانوماءطينفيأسجدكأنيرأيتإني

بنافصلىفأمطرناقزعةفجاءتشيئاًالسماءفينرىوماالنخل

ارنبته!كًيبراللّهرسولجبهةعلىوالطينالماءرأيتحتى!سًليدالنبي

رؤياهتصدتِق

ي:

نسخ

سم3*18.:المقاس13الأسطر:عدد826

مشرقي

أسود

وزخرفةتذهيب

أرضة

حديث

فتعمنكثيرةنقولاتوتوجدالمطموسةالتملكاتبعضبهيوجد

العسقلاني.حجرلابنالباري

2/134الذهبشذرات-1541/الظنونكشف

6/34الأعلام-3013/المؤلفينمعجم

)294(



)!لهث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الا!ات

اتجيد:

:ملاحظات

ا!ادر:

753

حديث

2()بالصحيحالجامع

هـ!"256ا"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

نوديإذاتعالىاللّهلقولتجبمنوعلىالجمعةتؤتىأينمنباب

!نتإذاعطاءوقالاللّهذكرإلىفاسعواالجمعةيوممنللصلاة

الجمعة.يوممنبالصلوةفنوديجامعةقريةفي

وآنالحجقبلبمكةنزلتهذهأنبهذاأردناإنماعبداللّهأبوقال

بأساً.الحيةبقتليروالموأنهمالحرممنمنا

ي:

نسخ

سم021*52.:المقاس51الأسطر:عدد992

مشرُقي

حمروأأسود

رطوبةأرضة

قديم

مفككة.وأوراقهإطاراتداخلالنص

3/132الذهبشذرات-1541/الظنونكشف

6/34الأعلام-3013/المؤلفينمعجم

)394(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلمث(

748

حديث

3بالصحيحالجامع

هـا"256ا"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

تعالىلقولهالنكاحفيالترغيبباب...النكاحبكتابيبدأ

أخبرنامريمبنسعيدحدثناالنساء(منلكمطابما)فانكحوا

جعفر.بنمحمد

اللسانعلىخفيفتانالرحمنإلىحبيبتانكَلمتان!ل!النبيقال

العظيم.اللّهسبحانوبحمدهاللّهسبحانالميزانفيثقيلتان

نسخ

الشرشابيعل

هـا2:القونهـ1781

سمالا831:المقاس33الأسطر:عدد184

قديمأوربي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

إلىالنكاجكتابمنتبدأالنسخةهذه،إطاراتداخلالنصوضع

باليونينية.المعروفةالنسخةعن،منقولةنسخةوهي،الكتابنهاية

3/133الذهبشذرات-1541/الظنونكشف

6/34الأعلام-3013/المؤلفينمعجم

)494(



)!لمث(

الر!م:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهايهَ

:الماديالوصفبيانات

:افنوع

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآ!ات

المجد:

:ملاحظات

:درلمصاا

64

حديث

4بالصحيحالجامع

هـ"256ا"تإبراهيمبنإسماعيللأبنمحمد،البخاري

حدثناعبداللّهبنعليحدثنا.البصرأجلمنالاستيذانّ:باب:البسملةبعد

منرجلاطلع:قالسعدبنسهلعنهاهناأنككماحفظتهالزهريقالسفيان

تنظرأنكأعلملو:فقالرأسهيحكمدرى!طًل!النبيومع!نطالنبيحجرفيجحر

...عينكفيبهالطعنت

اذهانا:فقالالمحترقأين:فقال!سًللدالنبيأتيهوماأدريما:عبدالرحمنقال....

.فكلوه:قالطعاملأهليمامنيأحوجعلي:قال.بهفتصدؤاهذاخذ:فقال

أهلك.أطعم:.قولهأبينالأولالحديثعبداللّهأبوقال

هـتقديرا11ًأو01:القرن

سم*367.17:المقاس17الأسطر:عددا7ْ

مشرقي

ذهبي.حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

وبللرطوبة

مضغوطةميدالياوسطهوفياللونبنيجلديالخارجومنالداخلمن!رتوني

الغلافانوحفصغيرتانميداليتانوسفلهاأعلاهافيمنهاتدلتزهريةبزخرفة

.الخطوطمزدوجببرواز

فارسيةوهيالأزرقباللونمخلوطةذهبيةبزخرفةالعنوانورقةزخرفة-ا

.الطراز

باللون)باب(!لمة!تابةمعالأحمرباللونالأبوابعناوينكتبت-2

الذهبي.

للتفريقزهريةبنجمةالواحدالبابفيتعددتإذاالأحاديثبينفيمافصل-3

بينهما

البصرأجلمنالاستيذانبابمنتبدأفهيالطرفينناقصةالنسخةهذه-4

فلاالآمامفأخبرالحددونذنباًصابأمنبابعندوتنتهي-الاستئذان!تابمن

.والردةالكفرمنالمحاربينكتابمن.مستفتياًجاءإذاالتوبةبعدعقوبة

1541/الظنونكشف-3/132الذهبشذرات

3013/المؤلفينمعجم-6/34الأعلام

)594(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تايلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!ر!ث(

حديث

هبالصتيحالجامع

هـا"256!"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

يحرمآنأرادإذايلبسوما،الإحرامعندالطيب:باب:البسملةبعد

وينظرالريحانالمحرميشمعنهمااللّهرضيعباسابنوقالويدّهنويترجّل

...والسمنالزيتيأكلبماويتداوىالمرآةفي

الصاتَمبينيميزولمالماءبمنخرهفليستنشقتوضأإذا!طَن!النبيقولباب

حلقهإلىيصللمإنللصايمبالسعوطبأسلاالحسنوقالوغيره

نإيضرهلاالماءمنفمهفيماأفرغثمتمضمضإنعطاءوقالويكتحل

أقوللاالعلكريقازدردفإنإلعلكيمضغولافيهفيبقيوماريقهيزدردلم

.بأسفلاالماءفدخلاستنثر.....فانعنهينهىولكنيفطرإنه

نسخ

الصفديمحمدعبدالقادر

هـ876سنةمحرم9

سما02*ه:المقاس31الأسطر:عدد09

مشرقي

حمروأأسود

وبللورطوبةأرضة

اللونأزرقوالخارجالداخلمنكرتوني

الأحمر.باللونالخطوطمزدوجإطارفيالنصوضع-ا

منهانصهاأكَثرسلامةمعغالبهافيبالأرضةالنسخةهذهأصيبت-2

النسخة.هذهتملكالناسخأنإلىيشيرماالنسخةاخرفيجاء-3

بذلكَ-الأولناقصةوهي-الحجأبوابأوائلمنالنسخةهذهتبدأ-4

.الصيامأبوابمنفليستنشقتوضأإذاص!نًلطالنبيقولبابعندوتنتهي

!اهاا/الظنونكشف-2/132الذهبشذرات

313/ْالمؤلفينمعجم-6/34الأعلام

)694(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تايلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالطمية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

566

حديث

هبالصحيحالجامع

هـا"256اتاإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

ويدّهن.ويترجّليحرمأنأرادإذايلبسوماالإحرامعندالطيبباب

فيوينظرالريحانالمحرميشم:عنهمااللّهرضيعباسابنوقال

الزيت.منيأكَلبماويتداوىالمراة

عبداللّهأنامقاتلبنمحمدحدثناباب-المزارعةكتابعندوتنتهي

تصابوربماالأرضوتسلمذلكيصابوربما.....سعيدبنيّحيىأنا

يومئذ.يكنفلموالورقالذهبفأمافنهيناذلكويسلمالأرض

ي:

نسخ

الشافعييحيى

ضح(وا)غير863لعلهاشوال/24

سم37*18:المقاس51الأسطر:عدد166

حديث

حمروأأسود

ةءقرا

مملوكَي

بنالدينشمسالشيخنسخةعلى.....قراءةبلغب(166)قفيجاء

378ْأو862سنةشهورمنالأولجمادىشهرسلخالشافعيسعد

6/34الأعلام-2/133الذهبشذرات

3/013المؤلفينمعجم-1/541الظنونكَشف

)794(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنواق
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

المصادر:

)!رلمث(

751

حديث

6()بالصحيحالجامع

هـا"356"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

أخبرناقالحبانحدثناالمشتركينأولادفيقيلمابابالبسملةبعد

جبيربنسعيدعنبشرأبيعنشعبةأخبرناقالعبداللّه

بنعمادسمعيحيىأخبرنايحيىوعنبدراًالملائكةشهودباب

معهكانّأنهأخبرهالهادبنيزيدأن!طهدالنبيسألملكاأندفاحه

السْائل.إنّمعاذفقاليزيدفقالالحديثهذامعاذحدثهيوم

ي:

دقيقنسخ

سم5.25*16:المقاس25الأسطر:عدد243

مشرقي

أسود

حديث

2/134الذهبشذرات-1541/الظنونكَشف

6/34الأعلام-3013/المؤلفينمعجم

)894(



)!رلهث(

الرقم:

الفن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالطمية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

974

حديث

7()بالصتيحالجامع

هـ"256ا"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

عزاللّهوقولالأهلعلىالنفقةوفضلالنفقاتكتابالبسملةبعد

الآيالالكماللّهيبينكَذلكالعفوقلينفقونماذاويسئلونكوجل

والاَخرةالدنيافيتتفكرونلعلكم

تسبوالاص!للدالنبيقالعنهاتعالىاللهرضيعايّشةعنمجاهدعن

قدموا.ماإلىأفضواقدفإنهمالأموات

ي:

نسخ

سم35هاك!ا.58:المقاس32:الأسطرعدد541

مشرقي

حمروأسودأ

إجازةوقراءة

ورطوبةأرضة

قديم

هامشهعلى،الصورنفخإلىالنفقاتكَتابمنالنسخةتبدأ

سنةالحنبليمنصوربنمتمدبنعثمانبخطإجازةبآخرهتعليقات

يحيىبنإبراهيمبنمحمدباسموتملكوقفأختاماخرههـوفي419

2/134الذهبشذرات-1541/الظنونكشف

6/34الآعلام-3013/المؤلفينمعج!أ

)994(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!جمث(

752

حديث

7()بالصحيحالجامع

هـا"356ا"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

اللّهينها!ملاوجلعزاللّهوقولللمشركينالهديةبابمنيبدأ

نأدياركَممنيخرجوكمولمالدينفييقاتلوكملمالذينعن

تبروهم.

خرهوا.....أخرهناقص

النارإلىبيفذهباأخذانيملكينكأنالمنامفيفرأيت!سًليهالنبي

فيهاوإذا....كقرنيقرنانلهاوإذاالبئركطيمطويةهيفإذا

....أقولفجعلتعرفتهمقدناس

ي:

نسخ

سمأ.57ك!26:المقاس71:الأسطرعدد214

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

قديم

الهبةكَتابمن=للمشركَينالهديةبابمنويبدأالطرفينناقص

بنعمربناللّهعبدمناقب=الصحابةفضائلكتابعندوينتهي

عنه.اللّهرضيالخطاب

2/134الذهبشذرات-1/541الظنونكشف

6/34الأعلام-3013/المؤلفينمعجم

)005(



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

995

حديث

ب/8الصحيحالجامع

هـ!"356ا"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

فرخصالنساءمتعةعنسئلعباسابن:قولهعندويبداأولهناقص

فقال.نحوهآوقلةالنساءوفيالشديدالحالفيذلكإنمامولىًله.فقال

ابنالحسنعنعمروقالسفيانثناقالعليحدثنا.نعمعباسابن

...جابرعنمحمد

:وآخره(.)اللباسكَتابمنالمستوشمةبابعندوينتهياخرهناقص

عنمنصورعنسفيانعنعبدالرحمنتناقالالمثنىبنمحمدحدتنا

والمستوشماتالواشماتاللّهلعن:عبداللّهعنعلقمةعنإبراهيم

.....للحسنوالمتفلجاتالمتتمصات

ي:

نسخ

السلامعبدبنالرحمنعبد

سم*5.1813:المقاس51الأسطر:عدد014

مشرقي

حمروأأسود

حديث

إسماعيلبنالفقيرحسنالعبدفيهنظر:نصهماا-قفيجاء-ا

.الأشعريالقادريالشافعيالحسينيالحصني

الأحمر.باللونّحدثنا(البخاريقولعند)عنالاسانيدبداية:كَتبت-3

.الكلماتبعضلمعانيوتفسيرتصحيحاتالهوامشفيوعليه-3

3/133الذهبشذرات-1541/الظنونّكشف

6/34الأعلام-3013/المؤلفينمعجم

)105(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنمية:

:الاَفات

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!لجث(

755

حدلمجا

الأخير()الجزءالصحيحالجامع

هـا"256"تإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد،البخاري

بنإسماعيلحدثناوالأنصارالمهاجرينبين!دالنبيوأولهالأولناقص

قدموالماقالجدهعنأبيهعنسعدبنإبراهيمحدثناقالعبداللّه

.!رسولآخىالمدينة

ثقيلتاناللسانعلىخفيفتانالرحمنإلىحبيبتانّكلمتان!هالنبيقال

العظيم.اللّهسبحانّوبحمدهاللّهسبتانالميزانفي

ي:

تعليق

اسكوداريأحمدبنمحمد

هـا2:القرنهـا178

سم،3113*ه:المقاس23الأسطر:مدد431

مشرقي

وأحمرأسود

قراءة

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضة

قديم

النسخةهذه،تعليقاتهامشهوعلىمذهبةإطاراتداخلالنصوضع

آخرهفي،الصغانيمحمدبنالحسنالدينرضىبخطنسخةمنمنقولة

سنةبالقسطنطينيةقطاشبباشباشاإسماعيلبنبايعليبمنزلقراءة

محمدأمينالمدعوأخطاءمنفيهماوأصلحفيهونظرقرأهاهـوقد922

ختموعليهمنشأالفاسيالمغرييالحسنيالإدرشتياللّهعبدبنالسعيد

اهـ.922سنةلهأرختملك

2/132الذهبشذرات-1541/الطنونكشف

6/34الأعلام-3013/المؤلفينمعجم

)205(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:لأوراقاعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

54

حديث

النذيرالبشيرحديثالصغيرمنالجامع

هـ!"119ا"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السمِوطيالجلال

لهذهيجددمنسنةمائةكلرأسعلىبعثالذيللّهالحمد:البسملةبعد

آلوفاً)!ذا(النبويةال!لممنفيهأودعتكَتابهذا...دينهاأمرالأمة

البشيرحديثالصغيرمنالجامعوسميته...المعجمحروفعلىورتبته...

...الجوامعجمعسميتهالذيالكبيرالكتابمنمقتضبلأنهالنذير

وماالجمعةيوموالشاهدعرفةيومالمشهودواليومالقيامةيومالموعوداليوم

عبديوافقهالاساعةفيه،منهأفضليومعلىغريتولاالشمسطلعت

اللّهأعاذهإلاشيءمنيستعيذولالهاللّهاستجابإلىبخيراللّهيدعومسلم

.(هريرةأبيعنهق)ت.منه

هـالقون:9

سما31*ه:المقاس23الأسطر:عدد421

أوروبي

وأحمرأسود

وبللأرضة

علاماتأيفيهتظهرلاالخارجمنقديموجلديالداخلمنكَرتوني

تاريخهاظهرالتي)وهيمنهاتملكاتبعدةمرصعةالكتابطرةجاءت-ا

هـ.1317بسنةمؤرخزادهإماميالشهيربآغاأحمدعارفباسمتملكبجلاء(

رمزكذلكفيهاكلمةأولخاصةالأحمرباللونالأحاديثأوائلجعلت-2

.رواهمن

1056/الظنونكشف-851/الذهبشذرات

3103/الأعلام2/82المؤلفينمعجم

)305(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الآوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلمث(

763

حديث

النذيرالبشيرحديثالصغيرمنالجامع

هـ"119"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

لهذهيجددمنسنةمايةكلرآسعلىبعثالذيللّهالحمدالبسملةبعد

وسميته...النبويةالكلممنفيهأودعتكتابهذا..دينهاأمرالأمة

الجنةبابآتىالهمزةحرف...النذيرالبشيرحديثالصغيرمنالجامع

فاستفتح.

الجمعةيوموالشاهدعرفهيومالمشهودواليومالقيامةيومالموعوداليوم

يوافقهالافيه.ساعةمنهأفضليومعلىغربتولاالشمسطلعتوما

إلاشيءمنيستعيذولالهاللّهإستجابإلابخيراللّهيدعومسلمعبد

.هريرةأبيعنهقتمنهاللّهأعاذه

نسخ

سما03*ه5.:المقاس33الأسطر:عدد366

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديث

حسينباسمهـوتملك5901سنةالعباسأبويونسباسموقفأولهفي

البغداديجعفرالحاجبنأمينمحمدباسماخرتملك،البارودي

التعليقاتبعضهامشهعلى،مفككةأوراقههـ،1871سنةالحنبلي

سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذهدعوةآخرهوفي

هـ.709

851/الذهبشذرات-1/056الطنون!شف

3103/الأعلام2/82المؤلفينمعجم

)405(



)!رلمث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

الَجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

439/3

حديث

الرجالسماءأفيجامع

هـا"741ا"تالخطيبعبداللّهبنمحمد،التبريزي

نعملىعلىونحمدكاللهمسبحانكنستعينبكاللهمالبسملةبعد

مشتملالرجالأسماءفيكتابفهذابعدأما...محامدكبجميع

الصحابة.ذكرفيالأولالباببابينعلى

والكاش!فالجزريالسعاداتلأبيالأخيارومناقبالأصولمعوجاء

.بالصوابأعلمواللّهالدمشقيالذهبيعبداللّهلأبي

ي:

نسخ

هـ8:القرنهـ745

سم221*2:المقاس17الأسطر:عدد041-5قامن

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

فينقولأولههـوفي2521سنةإبراهيمبنسنانباسمتملكأولهفي

فوايدآخرهوفيوتعليقاتفوايدهامشهوعلى،والفقهالحديث

.144-ق141قفيالحديثفيونقول

3/156العارفينهدية-627المطبوعاتمعجم

6/334الأعلام-3/437المؤلفينمعجم

)505(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التحليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!رلمث(

155

حديث

الصحيحينبينالجمع

هـ""488ا"تعبداللّهبنفتوجبنمحمد،الحميديالحافظ

...كرمهيتناهىولانعمهتحصىلاالذيللّهالحمد:البسملةبعد

صزو3المرسلنبيهعلىالمنزلكَتابهفييقولتعالىاللّهفإنبعدأما

.....0001ومنذرينمبشرينالنبييناللّهفبعثواحدةأمةالناسأكَان

ومسلم()البخاريالكتابينفيماتجريدعلىوالتأييدالعونوسألته

....الاَثارونصوصالأخبارمتونمن

حديثوللبخاري...قالعامربنعقبةعنالخيرأبيعنالسابع...

منأعجبكألالهفقلتعامربنعقبةأتيتالخيرقالأبيعنواحد

كناإنا:عقبةفقالالمغربصلاةقبلركعتينيركَعتميمأبي

.الآنيمنعكفما:قلت!نهاللّهرسولعهدعلىنفعله

ي:

وتعليقنسخ

سم2.335.91*:المقاس31الأسطر:عدد358

حديث

حمروأسودأ

رطوبة

حديث

عامربنعقبةمسندعندوتنتهيالكتابأولمنتبدأالنسخةهذه

6/327الأعلام-1/995الظنونكشف

3/583المؤلفينمعجم

)605(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

57

حديث

الخيروغايةبدءفيالنهايةجمع

هـا"596ا"تسعيدبنسعدبنعبداللّه،جمرةأبيابن

علىوالسلاموالصلاةحمدهحقللّهالحمد...والتصليةالبسملةبعد

آقربمنوحفظهالحديثكانفلماوبعد...خلقهمنالخيرةمحمد

آصحمنآخذآنّفرايت...الاَثاربمقتضىوجلعزاللّهإلىالوسائل

فسميته...إليهاالحاجةبحسبأحاديثمنهأختصركتاباًكتبه

....الخيروغايةبدءفيالنهايةجمعوضعهبمقتضى

اللّهان!!اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيالخدريسعيدأبيعن

ربنالبيك:فيقولونالجنةأهلياالجنةلأهليقولوتعالىسبحانه

لالناوما:فيقولونّرضيتمهل:فيقوليديكفيوالخيركَلهوسعديك

:فيقولخلقكمنأحداًتعطلمماأعطيتناوقدربيانرضى

...آفضلشيءوأيربنايافيقولون)كذا(ذلكمنأفضلأعطينكملأ

نسخ

اليبروديعلىالشيخصالحمحمدبنصالححسين

هـ13:ا!نهـ1268سنة/شعبان

سم2413*1713:المقاس21الأسطر:عدد94

أوروبي

وأحمرأسود

حديثكرتوني

.الشر!عنلهاتمييزاًالأحمرباللونّالأحاديثألفاظوضعت-ا

وقد.عريضخطهالأحمرباللونبإطارالنصوأحيط-2

التيالتصحيحاتفيواضحهوكَماالنسخةهذهصححت

هوامشها.على

4/98الأعلام-1/995الظنونكَشف

2/234المؤلفينمعجم

)705(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

)!رلمث(

117/9

الحديثمصطلح/حديث

الحديثمصطلحفيصحيحغراميإرجوزةعلىحاشية

(ت.)دالدينمحيبنالسعيدمحمد

...ربهرحمةإلىإلفقيرالعبدفيقولوبعد:والتصليةالبسملةبعد

الحديثألقابالمتضمنةالأبياتإن..الدينمحيبنالسعيدمحمد

...إلىالمنسوبةصحيحغراميوهي...ورمزاًإيماءًإليهاوالمشيرةلعزاً

فاستخرت...الاشبيلياللخميفرحبنمحمدبنأحمدالعباسيأبي

آزيدثم...الآبياتعلى!له(جماعة)بننحلامهأجمعأنعلىاللّه

...وتوضيحاًتكلميلاًعليه

المجنالتابعينأفضليقولونالمدينةأهلخفيفبنعبداللّهأبووقال...

صاغروآالبصريحسنوالبصرةالقرنيأوش!الكوفةوأهلالمسيب

حازموآبيالأنصاريسعيدبنويحيىكالزهريوسنّاًطبقةالتابعين

شباهم.وأ

مغريي.

نفسهالمؤلف

هـ1275

أ84-ب72

القرن:

53:الأسطرعدد

اهـ3

سمك!235،16:المقاس

أوروبي

حمروأسودأ

رضةأ

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي

جوانبه.بروزتقدالزخرفة

)805(



)ط!يث(

الرقم:

الفن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

820116/

حديث

المدلسينأسماءحرفية

هـ"119"اتمتمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

وصفمنأسماءهذه...والسلاموالصلاةللّهالحمدالبسملةبعد

.الإجازوجهعلىسرداًالرواةمنبالتدليس

الميزانفيوضعهالجرميزيدبنعبداللّهقلابةأبوالنقالسعدأبو

.اخره

ي:

نسخ

السيوطيعبدالرحمن

هـ9:القونهـ886

سم*9318:المقاس35الأسطر:عدد441-441قمن

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

التعليقاتبعضهامشهعلى

851/الذهبشذرات-3/82المؤلفينمعجم

3103/الأعلام

)905(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

)!ثرلجث(

578

حديث

القلوبحياة

هـ(39سنةْحياً)كانطورشبنطورخانبننبي،السنولي

فإنبعدأما...المجيدبالقرانهداناالذيللّهالـمد:البسملةبعد

مصنفأنورأيت.....:يقول...طورخانبننبي...اللّهعبادضعفأ

...بميتينليسواوالمشروعاتوالأحاديثالتفاسيرمن!تابكل

فوجدت...ومسلمالبخاري...الحديثفنمنالمؤلفاتمنفطالعت

....القلوببحياةوسميته...)كذا(أسانيدهمعالأحاديثبعض

عزتعالىاللّهخلقمنخلقونحنواسعةورحمتهعامكرمهفإن....

.....وكَرمهبفضلهإلاإليهلناوسيلةلاوجل

ي:

نستعليق.

زادهجانيعثمانالحاجبنحمدأ

هـ13:ا!نهـا916

سم5.31*13:المقاسمختلفةعددالأسطر:33لا

حديث

وأحمرأسود

حديث.

هـ(-039سنةالكتاب)ختمنصهماب(337-)قفيجاء

وهي،ديالسالوقهزادهمفتىمحمدباسموقفية-ا()قفيوجاء

هـ039سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخة

)051(



)!رلمث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالطمية:

التجليد:

:ملاحظات

/7601

حديث

النبويةالأحاديثفيالختانيةالرسالة

(ت.)دإبراهيمبنحمدأبنإبراهيم،القسطنطيني

الحديثآهلجعلالذيللّهالحمد..أستعينوبهتقدس)كذا(بسمه

نااردتلما...آحمدبنإبراهيم...فيقولوبعد...والقديمالحديثفي

معتبرة!تبمنالفطرةمنوغيرهالختانحقفيواردةأحادنِثأجمع

وغيروالنسائيوالترمذيداودأبيوسننماجةوءابنومسلمكَالبخاري

)كذا(النبويةأحاديثفيالختانيةوسميته...ذلك

عنفزجرهطويلوشاربه!سًللداللّهرسولمسجدفيدخلرجلاًأنوروي...

!ور+النبيلهفقالالمسجددخلثمشاربهنصففقصالرجلفذهبذلك

بكليعطيشاربهقصمنالرواياتبعضوفيالإيماننصفوجدت

حسنة.عشرة

ي:

تعليق.

سم831؟ك!9.02:سات13:الأ!عددب94ب64من

مشرقي

سودأ

ةزجاإ

حديت.!رتوني

للمدعو/المؤلفمنالحديثعلمفيإجازةالرسالةآخرفيجاء-ا

سنةالاَخوجمادىآواخرفيمؤرخة.المدنيعلىعثمانبنإلياس

العاصبنعمروبنعبداللّهحديثروايةفيإجازةاهـوهي018

بالأوليةمسلسلحديثوهو...1الرحمنيرحمهم[الراحمونّ

الورقتينالتصاقجراءمنأ()48ب(47)قفيالنصتأثروقد-2

ببعضهما.

)511(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!لمث(

7401/4

حديث

موضوعةأولهاصلألاالتيالأحاديثفيرسالة

اهـ"41ْ!"تمحمدبن)سلطان(بنعلي،القاريعليالملا

سلطانبنعلي...فيقولوبعد...وكفىللّهالحمد:البسملةبعد

الآحادي!جمعواالحفاظمنجماعةرأيتلما...القاريمحمد

...والموضوعوالضعيفوالحسنالصحيحوبينواالألسنةعلىالمشتهرة

الدفاتر.تلكاختصار...بالبالسنح

منهفنبتعرقيمنالأرضإلىسقطالسماءإلىبيأسرىليلةقال

الوردفليشمرايحتييشمأنأرادفمنالورد

ي:

تعليق

وليبنعثمان

هـا3:القرنهـا231

سما22*ه:المقاس23الأسطر:مدد32-94!!

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

الكلماتلبعضطمسبه

1/751العارفينهدية-2/446المؤلفينمعجم

5/12الأعلام

)512(



)!رلمث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

293/13

حديث

القدسيةالأحاديثفيرسالة

اللّهقالالأولسورةالرحيمالرحمناللّهبسمقدسيحديثهذا

أيقنلمنوعجبتيفرحكيفبالموتأيقنلمنعجبتوتعالىتبارك

.الماليجمعكيفبالحساب

مولايياالحرُامولدياالصيادصادنيغيرخفىمنظاهراتأمور

يامولايما

نسخ

سم*13ا5.9:المقاس13الأسطر:عددأ254-332قمن

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديث

الطرفين.مخرومةكَناشةعنعبارةالرسالةهذه

)513(



)!رلهث(

784/3:الرقم

حدلمجا:الفن

القدسيةالأحاديثفيرسالة:المخطوطةعنوان

لمنعجبتوجلعزوتعالىتباركيقولالأولالصحيفةالبسملةبعد:المخطوطةبداية

يفرحكيفبالموتأيقن

وأسكنتهللخراببناؤهعقبتأبناءاًوالضعفاءالفقراءبقوةبنىومن:المخطوطةنهاية

وموسي.إبراهيمصتفالأولىالصحفلفيهذاأنالنار

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سما21*ه:المقاس51الأسطر:عدد85-96قامن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:الاقات

حديث:التجليد

إطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

)514(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

5501/4

حدلمجما

وعظية.أحاديثفيرسالة

وحفظقرأمن!يللهالنبيقال....العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

فقيهاً.الأرضوفيولياًالسماءفياللّهسماهأمتيمنحديثاًأربعين

(والاَخرة)كذا(العوردأر)الدنيا!لقالنبيقالالاَخرناقص

ي:

نسخ

المهدويمحمد

هـا3:القرنهـا267

سما21*ه5.:المقاس21الأسطر:عدد17ق-15قمن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

)515(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:ملاحظات

المصادر:

)!لمث(

548/1

حديث

تصحلمأحاديثذ!رفيرسالة

هـا!536ا"تعمربنعبدالعزيزبنعمر،الشهيدالصدر

والهمحمدرسولهعلىوالصلاةالعالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

وينقصويزيدوعملقولالإيمانأنمناشتهرماوسلموصحبه

....والتابعينالصحابةأقوالمنينقصولايزيدلاوالإيمان

لمالعلماءقبورالملائكةوزيارة....العلماءوذمفقهبلاالتعبدوذم....

شيءيثبتالمفرقةوسبعين)كذا(اثنينالأمةافتراقوفيشيءيثبت

.بالصوابأعلمواللّه

ي:

تعليق

سم5.31*5.12:ساول23:الأ!!دب-3با

مشرقي

سودأ

باشاياقوتبمدرسةحسينشوقيباسمتملكالمجموععلى-ا

1/193المضيةالجواهر-5/51الأعلام

1/783العارفينهدية-2/562المؤلفينمعجم

)516(



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:أسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التَجليد:

117/01

الحديثمصطلح/حديث

الحديثمصطلحفيرسالة

(ت.)دالدينمحيبنالسعيدمحمد

مصطلحمنالمشايخبعضحررهومما:والتصليةالبسملةبعد

سميثمالأخباروهوالتحديثمنإسمهوالحديث:قولهالحديث

علىأحاديثعلىويجمع!طًلدالنبيإلىنسبتقريرأوفعلأوقولبه

....القياسخلاف

!انفإنينظرأنذكَرُهأوحديثروايةأرادلمنوينبغيقالوا...

نحوأو!ذافعلأوكذا!سًلل!رسولقاليمَولحسناًأوصحيحاً

يقالبلالجزمبصيغيقالفلاضعيفاًكانوإنّالجزمصيغمنذلك

أويذ!رأوكَذاعنهأوجاءكذاعنهيرويأوكَذاعنهروي

ذلك.شبهماأوبلغنايقالأويحي

ي:

مغربي

نفسهالمؤلف

هـ13:ا!ناهـ266

سم،2316*ه:المقاس25الأسطر:عددأ86=أ84من

أوروبي

وأحمرأسود

أرضة

قديم

)517(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلجدث(

52

حديث

الأربعينشرحفيالعابدينسراج

هـا"775ا"تمحمدبنمحمودبنإسماعيل،الكردي

وبعد...سائرالأممعلىوفضلنالكتابههداناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

)!ذا(الكرديمحمدبنمحمودبنإسماعيلالدينرشيد..الشيخقال

كتابمنحديثاًأربعينجمعكانقد..الأمةوصدرالأئمةشمسشيخوالد

الصنعانيالحسنبنمحمدبنحسن...الشيختأليف...النبويةالأنوارمشارق

...الأربعينشرحفيالعابدينبسراجوسميته...

وعن...الأزهارحدايقعنمنقولالكتابهذافيأوردتماجميعإنثم...

)!ذا(المغتربكرأبيبنمحمدالإسلامزينالعالمللإمامالإسلامشرعة

مباردالسعاداتأبي...الدينمجد...للشيخالأخيارمناقبمنالمختاروعن

وأسكنهم)!ذا(والغفرانبالرحمةتعالىاللّهسقاهمالجزري...محمدبن

...الجنانبحابح

تعليق

مصطفىبنأورج

هـ01:القونهـ079

سم41كرا6.9:المقاس17الأسطر:عدد97

مشرقي

حمروأأسود

وبللرطوبة

الخارجمن)مهتري(قديموجلدي،الداخلمنكرتوني

البلل.آثارذلكومثلالنسخةهذهفيالمواضعمنالعديدفيالرطوبةأثارتظهر-ا

باللونوهيبالأحرُفمكتوبة04(-ا)منللأحاديثأرقاماْالمؤلف-جعل2

الأحمر.

1/038المؤلفينمعجم-2/7المكنونإيضاح

)518(



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

0701/9

حديث

تْبويةحديثاًالأربعينشرج

هـا"819ا"تبيرعليبنمحمد،البركلي

صنفأأنأردت...بالهديرسولهأرسلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

السننوأبين...اللبابعنالقشرفيهاأميزالبابهذافيرسالة

...السننمنحديثاًأربعينجمع...بالأحاديثالثابتةالمتروكة

الخطيبسكتأنزماننافيوالعادةتغنولالحنبلاالمؤذنوقول

المصنوعلعرضالموضوعقلبفهذابالنغماتليتغنيالمؤذنلأجل

...هذهفهذهالمحظوروالرياءالمذموموالهولى

ي:

معتَاد

سم21*5.15:المقاس27الأسطر:عدد95-31من

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

!لياتمننقولاخرهوفيتعليقاتهامشهوعلىمفككةالأوراق

البقاءأبي

3/252العارفينهدية-1/54الظنونكشف

661/الأعلام-3/176المؤلفينمعجم

)951(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلمث(

795

حديث

المصابيحشرح

هـا"8اْ"تفرشتابنعبدالعزيزبناللطيفعبد،ملكإبن

يقولوبعد...المستقيمبالصراطبصرناالذيللّهالحمد:البسملةبعد

سننفيالمصابيحكتابأن...عبداللطيفبنمحمدالضعيفالعبد

له!انلوآنأخوانيّبعضمنيّإلتمس...شرحله...فاخركَتابالهدى

البضاعةقلةمعملتمسهمفأجبت...الحلطريقعلىلفوايدجامعشرح

)!ذا(الباعةوقصور

يا...الفسادفيوالسعايةالردةأهلقتلبابعندوينتهيأخرهناقص

قتلفإذاطرفهافيأيجهنمجرففيوقفاكأنهماللهلاكمتعرضان

:قالانه!لل!النبيعنبكرةأبيعن.جميعاًدخلاهاصاحبهأحدهما

..بسيفيهماالمسلمانإلتقىإذا

نستعلق

سم13*03:سلمقاا27:لأسطراعدد272

مشرقي

حمروأأسود

أوراقه.بعضفيقديمترميمبهيوجد-ا

والسعايةالردةأهلقتلبابإلىالكتابأولمنالنسخةهذهتبدأ-3

.بالفساد

مرقمةوالآبوابللموضوعاتفهرسالكتابأولفييوجدكما-3

صفحاتها.وأرقامبعناوينها

2/315المؤلفينمعجم-7/342الذهبشذرات

4/95الأعلام-21017/الظنونّكشف

)525(



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:أسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

المادالوصفبياثات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

786

حديث

المصابيحشرح

هـا"08اا"تفرشتابنعبدالعزيزبناللطيفعبد،ملكإبن

الصحاحمنالحلالوطلبالكسببابالبيوعكَتابالبسملةبعد

أحدأكلما!لل!اللّهرسولقالقالأنهكربمعديبنالمقدامعن

.يدهعملمنيأكلأنمنخيراًقططعاما

الوحي.زمانمهـوصادفواالنبيصحبوالأنهمبلالعملبكثرةلا

ي:

نسخ

سفربنعبداللّه

هـ11:القونهـا550

سم21*17:المقاس21الأسطر:عدد134

مشرقي

حمروأأسود

وجيدقديممشرقي

والتملكات،الحواشيبعضبهاوغيرناقصةجيدةحالتهاالنسخة

.فهرسأولهفي

2/315المؤلفينمعجم-21017/الظنونكَشف

/495الأعلام-7/342الذهبشذرات

)531(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:أسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

لهدث(طر)

/7611

الحديثمصطلح/حديث

القلوبعرفان

(ت.)دإبراهيمبنحمدأبنإبراهيم،القسطنطتِني

وبعد...السنةبمصابيحقلوبنانورالذيللّهالحمد:البسملةبعد

(تعرفونماعني)العديث00.إبراهيمبنأحمدبنإبراهيم....فيقول

كلماتأكتبأنأردت...عنهاللّهرضيعليعنالديلميكذا

تعاليبتوفيقهطالباًذلكمنالمبتديعلىخفيماتوضحلطيفة

الحديثفيالقلوبعرفانوسميتها.......وتقدس

حكايةبإلإسنادوالمرادمتنجمعوالمتون.إسنادجمعوالأسانيد...

واللّهورأيتسمعتمثلالسندإليهينتهيمابالمتنوالمرادالمتنطريق

إلىوالمطعونوالمتروكالمحللومنهبلطفهوالمرشدالموفقتعالى

.والصوابالصحة

ي:

تعليق.

سما82.كو9.03:سات13:الأ!عددب15=ب05من

مشرقي

أسود

حديثكرتوني

.كثيرةإملائيةأخطاءبهاالنسخةهذه-ا

)522(



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخظ:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

المصادر:

166

حديث

البخاريصحيحبشرجالقَاريعمدة

هـا"855ا"تموسىبنأحمدبنمحمود،العيني

آراد"سيدكمإلىقولهصحأا":قولهمنويبدأ.أولهمنناقص

.....رجلاًأفضلكم

بهوآرادالركوعأطلقا":قولهعندأخرهوينتهيالاَخرناقص

....الكلوإرادةالجزءإطلاقبابمنوهوالصلوة

ي:

معتاد

462

حديث

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

حديث

سم03*92:سلمقاا33:لأسطراعدد

1/548الظنونكشف

3/797المؤلفينمعجم

)523(

7/163علاملأا



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإفات

التجلتِد:

المصادر:

)!رلجث(

756

حديث

البخاريصحيحشرحفيالباريفتح

هـا"852ا"تمحمدبنعليبنحمدأ،العسقلانيحجرإبن

ذرلأبيكَذاالاَخرةعيشإلاعيشولاوالفراغالصحةالبسْملةبعد

المستملي.عنعندهوسقطالسرخسيعن

لهكفارةكَانتبغيرذلكتكلموأنّالقيامةيومإليعليهخاتماً

.وبحمدكاللهمسبحانك

ي:

معتافى

سم،923715*ه:المقاس25الأسطر:عدد733

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

1/547الظنونكشف

1/215المؤلفينمعجم

)524(

7037/الذهبشذرات

1/178الأعلام



)حرلمث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:أسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:قلأورااعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

53

حديث

النوويةالأذكارعلىالرنانيةالفتوحات

هـ(7501)تمحمدبنعليبنمحمد،الشافعيعلانإبن

...ذكرهمنعلىالنوالسحايبالمفرقذكَرهمنالذاكرللّهالحمد:البسملةبعد

الشافعيالصديقيالبكريعلانمحمدبنعليبنمحمد...فقيرربهفيقولوبعد

...والأذ!ارالدعواتتلخيصفيالأخياروشعارالأبراربحليةالمسمىالكتابأن

الآذكارعلىالربانيةالفتوحاتوسميته...الطالبيحتاجهماعليهكتبمنأرولم

النواوية.

فيأمتهلأفذاذطاوياًجعلهاللّهأنمنذلكإلىينضممامع...وآخرهالأخرناقص

وسابققوامهاوملاكقيامهاسببأنهضرورةالكائناتلأفذاذبلالشريفةحقيقته

وجوداتهاومنشآالأصليةعلتهوأنهإليهاالشريفجنابهمقلةمنناظروالحقعليها

حضرته.منمستمدوأعراضهجواهرهعلىالكونفإنالفرعية

نسخ.

هـتمَديرا31ً:القرن

سم،2818*ه:المقاس93الأسطر:عدد131

أوروبي

حمروأأسود

وبللرضةأ

كرتونيحديث

دقيق.نسخيبخطالنسخةهذه!تبت-ا

.الشرحسائرعنلهاتميزاًالأحمربالحبرالأبوابسماءأوضعتط-2

الخطوص!فيهاتظهرالصنعأوروبيةوأوراقها،الآخرناقصةالنسخةهذه-3

المتوازية.المائية

8/393الإعلام-1/968الظنونكَشف

3/542المؤلفينمعجم

)525(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:أسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلمث(

287

حدلمجط

النوويةالأربعينبشرحالوهبيةالفتوحات

هـ(6011)تعطيةبنمرعيبنإبراهيم،الشبرخيتي

...وبعد...الأناممناصطفاهمنالحديثلحملوفقالذيللهالحمدالبسْملةبعد

التيالأربعونو!انت...المالكيالشبراخيتيعطيةبنمرعيبنإبراهيم...فيقول

...شرحاًعليهأ!تبأن...وسلمعليهاللّهصلىكَلامهجوامعمنالنواوي...ألفها

النووية.الأربعينبشرحالوهبيةالفتوحاتوسميته

عنهموالانقباض...أيضاًمسندهفيعوانهأأبوخرجهوأصحيححسنحديثوقال

.هذامنأمكنفيمابالظاهرومساعدتهمبالباطنلهمالخيردةوايريعنيلافيما

عثمانالحاجبنأحمدبنحسن

هـ0115

لأسطر:اعدد992

النسخ:مكان

القون:

:المقاس21

حماه

هـ12

سماك!ه31

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

وعلىمطالعاتأخرهوفيوترميمتجليدإلىويحتاجبقعوبهامفككةالأوراق

هـ.1211سنةمصطفىبنعبدالرحمنباسمتملكأولهوفيتعليقاتهامشه

1/36العارفينهدية-1/56المكنونإيضاح

1/73الأعلام-1/73المؤلفينمعجم

)526(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:أسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

783

حديث

النوويةالأربعيهطبشرحالوهبيةالفتوحات

هـ(ا601)تعطيةبنمرعيبنإبراهيم،الشبرخيتي

...فيقول....اصطفاهمنالحديثلحملوفقالذيللّهالحمدالبسملةبعد

نفايقآنفقتماأوليأن...الماليالشبراخيتيعطيةبنمرعيبنإبراهيم

نآ....النواوي...ألفهاالتيالأربعونّوكانت....اللّهرسولحديث..الأعمار

الوهبية.الفتوحاتوسميته...شرحاًعليهأكَتب

عبادتهمابهمابلغترجلانإسرائيلبنيفيكَانقال...وأخرهالآخرناقص

....فييمشيبرجلهماإذالبحرعلىيمشيانهمابينماالماءعلىشيئاًأنإلى

نسخ

سم61*5.33:المقاس25:الأسطرعدد273

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

.التعليقاتبعضهامشهعلى،ورقات3فيالمؤلفعنترجمةأولهفي

1/36العارفينهدية-1/56المكنونّإيضاح

1/73الأعلام-1/72المؤلفينمعجم

)537(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:أسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)حرلمث(

785

حديث

النوويةالأربعينبشرجالوهبيةالفتوحات

هـ(ا601)تعطيةبنمرعيبنإبراهيم،الشبرخيتي

الأناممناصطفاهمنالحديثلحملوفقالذيللّهالحمدالبسملةبعد

.الأحكاممنفيهمالفهمارتضاهمنوهدى

الدينيومإلىتسليماًوسلموصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصل

أمين.

نسخ

بكرأبو

هـا3:القونهـا027

سم22*5.16:المقاس35الأسطر:عدد4ْ3

مشرقي

وأحمرأسود

قديم

الحواشيبعضبهجيدوتجليدهجيدةوحالتهغيرناقصالمخطوط

.والتعليقات

1/36العارفينهدية-1/56المكنونإيضاج

1/73الأعلام-1/72المؤلفينمعجم

528()



)!ريث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

557

حديث

ا()بالصغيرالجامعشرجالقديرفيض

هـ"3101ا"تالعارفينتاجبنعبدالرؤوفبنمحمد،المناوي

...الصغيرالجامعهوالإنسانّجعلالذيللّهالحمد...البسملةبعد

منومعلممدرسوكلبلالمتفهمحاجةإليهإشتدتمافهذاوبعد

الشهيرالجلالالإمامالكبيرالصغيرللحافظالجامععلىشرج

السيوطي()يعني

هذاعمرإبنعنيحدثالحارتثبنعبداللّهسمعت:رجللهفقال...

....!سًدل!اللّهرسولعنعمرخيرمنمنفقالعمرمن

معتاد

خليل

هـ0111سنة/محرم

سما7كر21:المقاس25مددالأسطر:94

مشرقي

حمروأأسود

)مملوكي(قديم

الحنفيعليبنإسماعيلبنعليعبدهباسمتملك:1()ق/فيجاء

هـ.ا158سنةمؤرخ

1/357الطالعالبدر-2/143المؤلفينمعجم

6/254الأعلام-1/561الظنونكشف

)953(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:درلمصاا

لمدث(!ر)

261

حديث

3()بالصغيرالجامعشرجالقديرفيض

هـ!"3101ا"تالعارفينتاجبنعبدالرؤوفبنمتمد،المناوي

فيمنعليّأبياللّهإن.والجلالةالنونعلالهمزةباب[البسملةبعد

{...فامتنعتوبتهيقبلأنسألتهيعنيظلماًمؤمناًقتل

الفقيميالعفارعبدبنعمروبهتفردالميزانفيقالجابرعن...

منالعقيليوخرجهبالوضعمتهمعمروالقطانإبنوقالمنهسرقه

منوغيرهسفيانعلىومدارهالمطامحفيقالهريرةأبيحديث

بهم.يّحتجلاالذينالضعفاء

ي:

معتاد

بمصرالقليوبية:النسخولنالكنانيسالمبنعبدالرحمن

هـ12:القونهـا134

سم32*17:المقاس35عددالأسطر:992

وحديّثأوروبي

حمروأأسود

وهوالزخرفةزهريةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيقديمجلدي

ومملوكي.أيوبي

6/403الأعلام-1/561الظنونكشف

1/357الطالعالبدر3/143المؤلفينمعجم

)053(



)!ريث(

الرقم:

الفن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

المصادر:

558

حديث

2()بالصغيرالجامعشرجالقديرفيض

هـا"ا531ا"تالعارفينتاجبنعبدالرؤوفبنمحمد،المناوي

الأمراضمن:شفاالبقرألبانلامبعدهاالهمزةباب:البسملةبعد

ويطلقالبدنويّرطبالصحةويحفظوالوسواسوالفمالسوداويّة

...باعتدالالبطن

فيمتكلمعباسأبنمولىالأعلامأحدالبريديعكرمةعن....

العراقيالحافظقال)مرسلاً(سيدهعلىيكذبوقيلعقيدته

....حسنبسندعائشةحديثمنولأحمد

ي:

معتاد

الأمويالجامع:ات!نالأمويبالجامعالمؤذنخليل

هـا112سنةرمضان4

س!اا21*7:المقاس27الأسطر:عدد993

مشرقي

حقروأأسود

)مملوكي(قديم

3/143المؤلفينمعجم-1/357الطالعالبدر

6/402الأعلام-1/561الظنونكشف

)531(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!لجث(

955

حديث

3()بالصغيرالجامعشرحالقديرفيض

هـ"ا3101"تالعارفينتاجبنعبدالرؤوفبنمحمد،المناوي

الرجلتطوع.المهملةالطاءمعالفوقيةالمثناةفيفصل:البسملةبعد

يآ(تطوعهعلى)يزيدأوغيرهكانبيتسكنهمحلهفيأيبيتهفي

...التطوعصلاته

للمرتهنأنإلىذهابهفيلأحمدفيهحجةفلاالتقريرهذاوعلى...

ولم(هريرةأبيعن:)تالوقففي)خ(الإنفاقمقابلةفيالانتفاع

...مسلميخرجه

ي:

معتاد

الآمويالجامع:اتنولالأمويبالجامعالمؤذنخليل

هـ1115سنة/صفر

سم21*17:المقاس27الأسطر:عدد456

مشرقي

وأحمرأسود

)مملوكي(قديم

هي.لمنتعرفلاتعليقاتالنسخةهذههامشعلىتوجد

2/143المؤلفينمعجم-1/357الطالعالبدر

6/402الأعلام-1/561الظنون!شف

)532(



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

054

حديث

(به،4)بالصغيرالجامعشرحالقديرفيض

هـا"3101ا"تالعارفينتاجبنعبدالرؤوفبنمحمد،المناوي

كليلعنهأهلهعنأيالعلمكاتمالكافحرف...البسملةبعد

العلمأنمنسبقلماالسماءوالطيرفيالبحرفيالحوتحتىشيء

....القتلةبإحسانحتىلهمابالإحسانأمرفإنهإليهمانفعهيتعدى

منإلانعرُفهلاغريب:الترمذيقالهريرةأبيعنكلاهما...

المهذبفيالذهبيوقال.انتهى.رواهوهوعبيدةبنموسىحديث

...انتهى.رواهعبيدةبنموسى

ي:

معتاد

سما5.9ك!33:سلمقاا43:لأسطراعدد363

مشرقي

أسود

قديم

هذاكَتابهفيشرحالمؤلفأنالنسخةهذهمنورقةأولهفيجاءت

هـ1133سنةالأولربيعشهرفيالجزء

6/254الأعلام-1/357الطالعالبدر

3/143المؤلفينمعجم-1/561الظنونكشف

533()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:لَاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!لمث(

056

حدلمجما

4()بالصغيرالجامعشرجالقديرفيض

هـا"3101ا"تالعارفينتاجبنعبدالرؤوفبنمحمد،المناوي

مخرُفةفييمشيالمريض)عايدةالعينحرفوهذا:...البسملةبعد

بالضموالخرفةالجنةفواكهإلتقاطفييمشيأي(يرجعحتىالجنة

...للبستانبهايتجوزوقدالثمارمنيجتنيما

يسجدمسلممنما:بلفظالصامتبنعبادةعنماجهابنورواه...

بهاورفعسيئةبهاعنهومحيحسنةبهالهاللّهكَتبإلاسجدةللّه

صحيح.وشندهالعراقيالحافظقالانتهىالسجودفأكثردرجة

ي:

معتاد

الأمويالجامع:اتطن(الأمويبالجامع)المؤذنشحادهبنخليل

هـا161سنة/الأولجماد

سما*217:المقاس27الأسطر:مّدد4لا.

مشرقي

حمروأأسود

)مملوكي(قديم

.الأولربيعغرة.العينحرفوهذا)ق/2(فيجاء

2/143المؤلفينمعجم-1/357الطالعالبدر

6/402الأعلام-1/561الظنونكشف

)534(



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:أسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

561

حديث

إبه(الصغيرالجامعشرحالقديرفيض

هـا"ا310ا"تالعارفينتاجبنعبدالرؤوفبنمحمد،المناوي

غيبةفيأي(الغيببظهرلأخيهيدعومسلممن)ما:البسملةبعد

بكسر(بمثله)ولكبهالموكلروايةوفي(الملكقال)إلالهالمدعو

...المثلثةوسكونّالميم

منإلانعرفهلاغريبالترمذيقال(هريرةأبي)عنكَلاهما...

المذهبفيالذهبيوقال.انتهى.رواهوهوعبيدةابنموسىحديث

انتهي.رواهعبيدةابنموسى

ي:

معتاد

الأمويالجامع:النسخ!ن(الأمويبالجامع)المؤذنشحادهبنخلّيل

هـا117سنة/الأولا/ربيع

سم31*17:المقاس37الأسطر:عدد324

مشرقي

وأحمرأسود

مملوكَي

.الأولربيعغرة.العينحرفوهذا)ق/2(فيجاء

3/143المؤلفينمعجم-1/357الطالعالبدر

6/402الأعلام-1/561الظنونكشف

)535(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!حهلممث(

787

حديث

ا()بالسننحقائقعنالكاشف

هـ"ا743ا"تعبداللّهبنمحمدبنالحسين،الطيبي

فانوبعد...الحنيفالدينأركانمشيدللّهالحمدالبسملةبعد

تكملةعليرأينا...الطيبيمحمدبنعبداللّهبنالحسين...يقول

عنبالكاشفوسميته...معضلهشرحفي....وتهذيبهالمصابيح

أصوله.بيانففيالمقدمة...السننحقائىَ

لآنهالمجازسبيلعلىالشهادةإليهوأسند...أخره...الآخرنقص

اليومذلكفيوشاهديعنيقائموليلهصائمرهنهانحوفيهمشهود

الثالثالفصل.الكبرىالسعادةلتحصيلالخلائقالشريف

...الأولالحديث

ي:

نسخ

سم57.1*53:المقاس33:الأسطرعدد871

مشرقي

وأحمرأسوفى

ورطوبةأرضة

حديث

فهرسأولهوفينقولأولهوفيإطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى

بنمصطفىبنأفنديغانممحمدباسمتملكأولهوفيللموضوعات

الجمعة.بابإلىينتهي.أحمد

1/922الطالعالبدر-2/0017الظنونكشف

2/256الأعلام-1/963المؤلفينمعجم

)536(



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنمية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

659

حديث

الأمةجميععنالغمةكشف

هـا"739ا"تعليبنأحمدبنعبدالوهاب،الشعراني

بحارمنهيتفجربحرُاًالمطهرةالشريعةجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

آجمعانإلا...الفقراءمنجماعات...إلىَّشكىفقدوبعد...العلوم

عنالغمةبكشف...وسميته...اللّهرسولعنالصحيحفيفإنهعليه

...الأمةجميع

آهللماتحزناًماتأحداًآنولوالجنةأهللماتفرحاًماتأحداًآنفلو

....النارأهلرجاءوينقطعالجنةأهلفيأمناالنار

مصر:النسخمكان

هـا1:القرنهـ6901

سم33.13*5:المقاس28الأسطر:عدد05

مشرقي

خضروأحمرُوأأسود

ةزجاإ

ورطوبةارضة

)مملوكَي(قديم

هامشهعلى،الحنفيالفقهفيونقولالمؤلفعنترجمةأولهفي

نسخةوهيالشافعيالرمليالدينشهابإلىإجازةأخرهوفي،تعليقات

هـ.369سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولة

8/372الذهبلثتذرات-2/2941الظنونّكشف

4/018الأعلام-2/933المؤلفينمعجم

537()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

المصادر:

)!لمث(

7012

حديث

الأخباركَنز

هـا"148ا"تالباقرمحمدبنجعفر)رواية(،الصادقجعفر

عنروي...العالمينربللّهالحمدالأخباركنزكَتابهذاالبسملةبعد

!3اللّهرسولقالقالأنهاللّهرحمهجدهعنأبيهعنمحمدبنجعفر

.الأنبياءوسنتالملائكةوحبالربمرضاتالصلاة

قلوبكمتميتونفلاالمرسلينكرُامةلأكَرمتكمالدنياتحبونكما

قريب.فزوالهاالدنيابحب

94

حديث

حمروأأسود

رطوبة

حديث

2/49الصفوةصفوة

1/594المؤلفينمعجم

سم11*5.16:المقاس15الأسطر:عدد

1/501الأعيانوفيات

/3126الأعلام

538()



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

55

حد!ا

الأنوارمشارقشرحفيالأزهارمبارق

هـ!"108"تفرشتابنعبدالعزيزبناللطيفعبد،ملكإبن

العويزالعبديقولوبعد...والإسلامالهدايةهديةعلىللّهالحمد:البسملةبعد

...الأحاديثعلمأفضلهومن...ملكبإبنالمعروفعبدالعزيزبنعبداللطيف

نأ...اللّهوأستخير...الأنوارمشارقالفاخرةالكتبمنفيهصنفومما

الأزهارمبارقوسميته...عبارته)كَذا(دكتخباياعنيّخبرشرحاًأشرحه

وعمرتهحجتهفيالتلبيةبهذهيلبيكانلبيك:بقولهتعلملالثانيومعنى...

بمقدارمنصوبةوحجاًعمرةلبيكعنهمسْلمرويعنهتعالىاللهرضيأنس

السْلامعليهأنهعلىيدلهذابعمرةأيالخافضبنزعأوعمرةمريداًأي

أولفيفيهالواردةالرواياتصحا)كذاهووماالكلامتقدمقارناًكان

.(التاسعالباب

نسخ

الثرويعثمانالحاجبنعبداللّه

هـا3:القونهـ0131رجب/28/

سم4.28*91:المقاس35الأسطر:عدد592

أوروبي

وأحمرأسود

ورطوبةرضةأ

.الخارجمنحديثوجلديالداخلمنكرتوني

المشروحة.جملةفوقأخمرخطبوضعالمشارقمتنميزت-ا

منوأجزاءالأوراقعلىواضحبشكلالنسْخةثنايافيالرطوبةأثرت-2

.أخرهفيوذلكالكتابفيالأبوابلأسماءفهرسوضع.النص

2/9168الظنونكشف-7/343الذهبشذرات

3/512المؤلفينمعجم-4/95الأعلام

)953(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

المصادر:

)!رلمث(

953

حديث

الأنوارمشارقشرحفيالأزهارمبارق

هـ""108ا"تفرشتابنعبدالعزيزبناللطيفعبد،ملكإبن

عبداللطيفالضعيف...يقول...الهدايةهديةعلىللّهالحمدالبسملةبعد

الوافرةالفاخرةالكتبمنفيهصنفومما...المعروفعبدالعزيزبن

وفييوميفياللّهواستخير....شروحلهوكَانت...الأنوارمشارقكتاب

...عباراته...خباياعنيخبرشرحاًأشرحهأنأمسي

مريداًأيمقدرمنصوبوحجاً)كذا(عمراًالبيكعنهمسلمروي...

تقدمقارناًكانّأنهعلىيدلهذابعمرةأيالخافض10001أوعمرة

...الرواياتأصحهووماالكلام

نسخ

هـ519/الأولربيع

سطر:لأاعدد

مشرقي

حمروأأسود

/495الأعلام

2/9168الظنونّكَشف

)054(

27

القون:

:المقاس

أهـ0

سم*3617

7/343الذهبشذرات

2/215المؤلفينمعجم



)ط!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:ملاحظات

المصادر:

555

حديا

الأنوارمشارقشرحفيالأزهارمبارق

هـا"108ا"تفرشتابنعبدالعزيزبناللطيفعبد،ملكإبن

الكتبمنفيهصنفومما.....الهدايةهديةعلىللّهالحمدالبسملةبعد

...شروحلهوكانتالأخبار.....صحا!فيالأنوارمشارق!تاب.....الفاخرة

يخبرشرحاًآشرحهأنوأمسييوميفياللّهوأستخيرنفسيفيأديرفصرت

...عباراتهخباياعن

لبيك:عنهمسلمرويأنس)م(وعمرتهحجهفيالتلبيةبهذهيلبيكان...

هذابعمرةإىالخافضبنزعأوعمرةمريداًأيبمقدرمنصوبوحجاًعمرة

..،قارناًكَانأنهعلىيدل

نسخ

عثمانبنعلي

اهـ430

لأسطر:اعدد316

النسخ:مكان

القرن:

:المقاس93

اهـا

سم93*5.18

مشرقي+

أسود

الناسخمنلعلهايسيرةوهيالهوامشفيتصحيحاتتوجد

7/342الذهبشذرات-/495الأعلام

2/315المؤلفينمعجم-2/9168الظنونكشف

)541(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)طرلمدث(

078

حديث

الأنوارمشارقشرحفيالأزهارمبارق

هـا"108ا"تفرشتابنعبدالعزيزبناللطيفعبد،ملكإبن

....يقولىوبعد...والإسلامالهدايةهديةعلىللّهالحمدالبسملةبعد

منفيهصنفومما...ملكبإبنالمعروفعبدالعزيزبنعبداللطيف

وسميته...أشرحهأنالأنوارمشارقكتابوالوافرة...الفاخرةالكتب

.الأزهارمبارق

بمقدارمنصوبةوحجاًعمرةلبيكعنهمسلمرويعنهاللّهرضيأنسم

قارناً!انعمأنهعلىيدلهذابعمرةأيالخافضبنزعأوعمرةمريداً

التاسع.البابأولفيالواردةالرواياتأصحهووماالكلامتقدم

نسخ

إسماعيلبنمصطفىبنعبداللّه

!13:القرنهـ1681

سم31*91:المقاس27الأسطر:عدد023

مشرقي

وأحمرأسود

أرضة

)مملوكي(قديم

بعضهامشهعلى،إطاراتداخل،للموضوعاتفهرسأولهفي

.التعليقات

7/343الذهبشذرات-2/9168الظنونكشف

/495الأعلام-2/215المؤلفينمعجم

)542(



)طحهيث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

782

حديث

الأنوارمشارقشرحفيالأزهارمبارق

هـ"108!"تفرشتابنعبدالعزيزبناللطيفعبد،ملكإبن

عبدالعزيزبن....يقول...الهدايةهديةعلىللّهالحمدالبسملةبعد

كتاب...الفاخرةال!تبمنفيهصنفومما...الملكبابنالمعروف

.الأزهارمبارقوسميته...أشرحهأن...الأنوارمشارق

وآعمرةمريدأأيبمقدارمنصوبةوحجاًعمرةلبيكعنهاللّهرضيأنس

وماالكلامتقدمقارناًكَانأنهعلىيدلهذابعمرةأيالخافضبنزع

التاسع.البابأولفيالواردةالرواياتأصحهو

نسخ

أحمدبنمصطفى

هـا1:القرنهـ3601

سم0331*:المقاس27الأسطر:عدد182

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

تقطيع.وبهامفككةأوراقه،وأدعيةنقولواخرهأولهفي

7/342الذهبشذرات-2/9168الظنونّكَشف

/495الأعلام-2/315المؤلفينمعجم

)543(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادكِاالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تايلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الا!ات

التجليد:

:ملاحظات

)!رلمث(

0116

حديث

والتر!يةالعربيةباللغةومواعظوأورادوأدعيةنبويةأحاديثبهمجموع

والفارسية.

(ت:)دسعيدمحمد()جمع

!حيمالنبيقال!سَللداللّهرسولحديثفيهجمعت!تابهذاالبسملةبعد

وتوجه.المؤمنتوضئإذا

إظهارغرسهاوحرفهسائرلورأواخفاغرسهأوبابهلورأومثلينإدغام

.لورأوشفوي

نسخ

هـأ3:القونهـ9012

سم51*502.:المقاس13الأسطر:عدد991

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديث

مختلفة.والأوراقمختلفةوالخطوص!بقعوبهمفككةأوراقه

)544(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

الأوراقا:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجلّيد:

المصادر:

7801

الحديثمصطلح/حديث

الحديثمصطلحفيالجرجانيمختصر

هـا"816"تعليبنمحمدبنعلى،الجرجاني

مرتباالحديثعلملمعرفةجامعمختصرفهذا:والتصليةالبسملةبعد

آلفاظهوالمتنواصطلاحهأصولهبيانفيالمقدمة.ومقاصدمقدمةعلى

...أعموالحديثالمعانيبهاتتقومالتيالحديث

وخمسينثمانسنةبعدبنياوماتوثلاثمائةأربعسنةولدالبيهقي

آربعسنةشوالمنخلتعشرلثلاثالجمعةيومولدوالبخاريوأربعمائة

ومائتين.وخمسينستسنةالفطرليلةوماتومائةوتسعين

هـ389

أ42=ب35

مشرقي

حمروأأسود

بلل

حديث!رتوني

3/515المؤلفينمعجم

لأسطر:اعدد

)545(

17

القرن:

:المقاس

5/7الأعلام

أهـ0

سم5،.3*5،14



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

:افنوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجلّيد:

:ملاحظات

:لمصادرا

)!رلمث(

62

حديث

)الإمام(حنيفةأبيمسند

هـا"665ا"تمحمدبنمحمودبنمحمد،الخوارزمي

بطولهسقاناالذيلفه....الحمدالخوارزميمحمودبنمحمد....يقول:البسملةبعد

دراريوأطلعالردايعالمدارعصفىأمنبفضلهوكَساناالشرايعشرايعصفىأمن

يومالآمموشفيعالأنبياءوخاتمالأصفياءسيدمطلعوهوالمطالعأشرفمنشرايعنا

...ءالجزا

أبيبنأحمدأيضاًوحدثنيالعوامأبيبنمحمدبنعبدالفهالحافظأخرجه...

ابوحدثناقالحمدأبنحبيببنعابد"ثناا"قالإسرائيلبنإسحاقعنالقاسم

حنيفة.أبيمسانيدمنالأولالجزءتمعنهتعالىاللهرضيحنيفة

وتعليقنسخ

سم17كر3.23:الميَاس33الأسطر:عدد932

وأوروبيمشرقي

وأحمرأسود

ليسأنهليويظهربجلدغطىأنهإلاكذلكالخارجومن،الداخلمن!رتوني

الخطومل.مزدوجببروازحفقدالأربعةأركانهعلىزخارففيهوتظهربقديم

المائيةالخطوطفيهتظهرأوروبيفأكثرهاالنسخةهذهأرواقاختلفت-ا

مشرقية.الأخرىأوراقهوبعضالمتوازنة

فيضعيفنسخىِبخط!ـتبقدفأكَثرها!ذلكخطهااختلفكما-2

علىناسخينتعاقبيظهروالذي)فارس(تعليقبخطالآخربعضهاوجاء،قواعده

كتابتها.

لمحمدالنعمانمناقبفيالجمانّعقودكتابمننقلب()ق/227فيجاء-3

الذهبشذرات-3/785المؤلفينمعجم-أنظرأالدمشقيالصالحييوسفبن

حنيفة.أبيإلىالجمان(عقودأمؤلفأسانيدسياق025{8/

20168/الظنونكشف-7/401الذهبشذرات

3/607المؤلفينمعجم-261ت-ص/236الترُاجمتاج

)546(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

37

حديث

ا()بحنبلبنأحمدالإماممسند

هـ!"241ا"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

بنعبدالواحدبنمحمدبناللّههبةالقاسمأبوالشيخأخبرنا:البسملةبعد

عليأبوثنا:قالبهفأقرّأسمعوأناعليهقراءةالشيبانيالحصينبنأحمد

!ئقراءةالمذهببابنويعرفالواعظالتميميمحمدبنعليبنالحسن

مالكبنحمدانبنجعفربنأحمدبكرأبو!"أناا"قالسماعهصلأ

...عليهقراءةالقطيعي

آهلهضعفةقدم:!ئداللّهرسولأنعباسابنعنمقسمعنالحكمعن...

.)كذا(يوصيهنفجعلبليلالمزدلفةمن

سم13ك!5.13:لمقاسا53:لأسطراعدد214

أوروبي

حمروأأسود

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكَرتونيحديث

مسندمنحديثعندوينتهيالمسندأولمنالجزءهذايبتدأ-ا

عنهما.اللّهرضيعباسبنعبداللّه

خطإلىحروفهبعضفييميلضعيفنسخيالنسخةهذهخط-2

الرقعة.

3/0168الظنونّكشف-241وفيات/الإسلامتاريخ

1/261المؤلفينمعجم-1/302الأعلام

)547(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلجث(

38

أ()بحنبلبنأحمدالإماممسند

هـا"241ا"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

أسباص!ثناأبيعبداللّهحدثنا.الشمستطلعحتىالعقبةجمرةيرموالاأن

عباسابنأتيت:قالالأصمبنيزيدعن.الشيبانييعني.إسحاقأبوثنا

...فأكلناطعاماًإلينافقرب)كذا(فلاناتزوجفقلت

سعيدعنسعدابنيعني.هشامثناعامرأبوثناأبيحدثنيعبداللّهحدثنا

!ق.النبيعنعمروبنعبداللّهعنسيفبنربيعةعنهلالأبيبن

نسخ

311
سم13*5.13:سلمقاا53:لأسطراعدد

أوروبي

حمروأأسود

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكرتونيحديث

منلمسندهتكملةوهوعباسابنمسندمنالجزءهذايبتدأ-ا

عمرو.بنعبداللّهمسندمنحديثأطرافإلىوينتهيالسابقالجزء

خطإلىحروفهبعضفييميلضعيفنسخيالنسخةهذهخط-2

الرقعة.

20168/الظنون!شف-241وفيات/الإسلامتاريخ

1/361المؤلفينمعجم-1/302الأعلام

)548(



)!رجمث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

93

حديا

3()بحنبلبنأحمدالإماممسند

هـا"241!"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

فتنةاللّهوقاهإلاالجمعةليلةأوالجمعةيوميموتمسلممنما:قال

عنزيدبنحمادثناحرببنسليمانثناأبيحدثنيعبداللّهالقبرحدثنا

سياربنعطاءعنأظنهحمادقالأسلمبنزيدعنزهيربنالصقعب

...)كذا(

بنسعدحدثنيقالسفيانّعنيحيىثناأبيحدثنيعبداللّهحدثنا

عنشعبةثنا:قالجعفروابنهريرةأبيعنالأعرجعنإبراهيم

.هريرةأباسمعتقالزيادبنمحمد

سم12*5.13:لمقاسا53:لأسطراعدد802

أوروبي

حمروأأسود

قماشي.الخارجومن،الداخلمن!رتونيحديث

بنعمروبنعبداللّهمسندمنبقىمماالجزءهذايبتدأ-ا

.هريرةأبيمسندمنأحاديثعندوينتهيالعص

إلىحروفهبعضفييميلضعيفنسخيالنسخةهذهخط-2

الرقعة.خط

2/0168الظنونكشف-341وفيات/الإسلامتاريخ

1/361المؤلفينمعجم-1/302الأعلام

)954(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!لمث(

حديث

ا()بحنبلبنأحمدالإماممسند

هـا"241ا"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

فييقرآكان!لدالنبيأن:قال.أحفظه:قال!طًقالنبيعنهريرةأبا

آبيحدثنيعبداللّهحدثنا.أتىوهلتنزيلألمالجمعةيومالصبحصلاة

...هندأبيبنسعيدبنعبداللّهثناقالسعيدبنيحيىثنا

!+اللّهرسولكان:قالالخدريسعيدأبيعنالناجيالمتوكلأبيعن

وبحمدكاللهمسبحانك:وكبرقالصلاتهاستفتحالليلمنقامإذا

أ!عبرثلاثاً.اللّهيقولثم.جدكوتعالىاسمكتبارك

سم3131*17:المقاس35الأسطر:عدد541

أوروبي

حمروأأسود

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكرتونيحديث

عندوينتهيهريرةأبيمسندمنبقىمفاالجزءهذايبتدأ-ا

.الخدريسعيدأبيمسند

الىحروفهبعضفييميلضعيفنسخيالنسخةهذهخط-2

الرقعة.خط

20168/الظنونكَشف-241وفيات/الإسلامتاريخ

1/261المؤلفينمعجم-1/302الأعلام

)055(



)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

41

حديث

)به(حنبلبنحمدأالإماممسند

هـا"241ا"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

اعوذ:يقولثمثلاثاًاللّهإلاإلهلا:يقولثمغيركإلهلا:يقولثمثلاثاً

حدثناونفثهونفخههمزهمنالرجيمالشيطانّمنالعليمالسميعباللّه

عنالقردوسعنالمعليعنجعفرثناقالالحسنبنمحمدتتاأبي

....الحسن

دوناجدهالجنةلريح)كذا(واهاابنعمرو)كذا(ياباأنسلهقال...

ضربةمنوثمانونبضعجسدهفيفوجدقتلحتىفقاتلهم:قالأحد

...أختهفقالت:قالورميةوطعنة

نسخ

سم3ابمو531.:المقاس35الأسطر:عدد941

أوروبي

وأحمرأسود

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكرتونيحديث

الخدريسعيدأبيمسندمنبقىمماالجزءهذايبتدأ-ا

مالك.بنأنسمسندبعضعندوينتهي

إلىحروفهبعضفييميلضعيفنسخيالنسخةهذهخط-2

ألرقعة.خط

المائيةالخطوطفيهاتظهرالصنعأوروبيةالنسخةهذهأوراق-3

المتوازنة.

2/0168الطنونكشف-241وفيات/الإسلامتارنخ

1/361المؤلفينمعجم-1/303الأعلام

()551



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماد!االوصفبيانات

:افنوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:ا!ادر

)!رلجث(
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حديث

6()بحنبلبنأحمدالإماممسند

هـ"241!"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

هذهونزلتببنانهإلاأخيعرفتفماالنضر)كذا(أبنتالرييععمتي

منومنهمنحبهقضىمنفمنهمعليهاللّهعاهدواماصدقواارجالالآية

..صحابةآوفيفيهنزلتأنهايرونّفكانوا:قالأتبديلاًبدلواوماينتظر

الزبيرثناأبوثنالهيعةبنعبداللّهثناحسنثناأبيحدثنيعبدالفهحدثنا

الأنصاريعبداللّهبنجابرعنحزامبنحكيممولىمسلمبنمحمد

الذهبةعننهى:!لطاللّهرسولأنّ!سًساللّهرسولصاحب

915
سم13ك!5.13:المقاس53:لأسطراعدد

أوروبي

حمروأأسود

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكرتونيحديث

عنهاللّهرضيأنسمسندمنبقىمماالجزءهذايبتدأ-ا

عنه.اللّهرضيالأنصاريعبداللّهبنجابرمسندعندوينتهي

إلىحروفهبعضفييميلضعيفنسخيالنسخةهذهخط-2

الرقعة.خط

المائيةالخطوطفيهاتظهرالصنعأوروبيةالنسخةهذهأوراق-3

ألمتوالية.

2/0168الظنونكشف-241وفيات/الإسلامتاريخ
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)!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا
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حديث

7()بحنبلبنأحمدالإماممسند

هـا"241ا"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

فمسحالجدارعلىأقبلحتى!شاللّهرسوليردفلمعليهفسلمرجل

حدثناأبيحدثنيعبداللّهحدتتا!س.اللّهرسولردثمويديهبوجهه

آخبرنيخصيفةبنيزيدحدثنيبلالبنسليمانّحدثناالخزاعيأبوسلمة

...القرآنمنايةفياختلفارجلينأنجهيمأبوحدثنيقالسعيدبنبسر

ثناالجارييعنيالحسنبنعبدالمالكثناعامرأبوثناأبيحدثني...

عمروعنيحدثحارثةبنعمارةسمعتقالسعيدأبيبنعبدالرحمن

خطبفيمافكانبمنى!سًليدالنبيخطبةشهدت:قالالضمرييثرييبن

آخر...نفسهبهطابتماإلاأخيهمالمنلأمرييحلولا:قالأنبه

البصريين.مسند

سم13*5.13:لمقاسا53:لأسطراعدد164

مشرقي

حمروأأسود

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكرتونيحديث

إبراهيمأبيمسندثمجهيمأبومنبقنىمماالجزءهذايبتدأ-ا

يثربي.بنعمرومسندعندوينتهيأبيهعن

.مجهولمجودنسخيالنسخةهذهخط-2

تظهرأوروبيةفإنهاالأولالثلاثإلامشرقيالنسخةهذهأوراق-3

المتوازية.المائيةالخطوطفيها

2/0168الظنونّكشف-241وفيات/الإسلامتاريخ
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)!لجث(
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8()بحنبلبنأحمدالإماممسند

هـا"241ا"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

)!ذا()ني(وهبإبنثنامعروفبنهارونثناأبيثنىعبداللّهحدثنا

فرغقدلأمرأنعملاللّهرسوليا:قالأنهجابرعنالزييرأبيعنعمرو

رسولفقال؟إذاًالعملففيمسراقةفقال:منهفرغقدلأمر:قالأممنه

....لعملهميسرعاملكَل:!دنهاللّه

هذاقالالقرانمنآيةفياختلفارجلينأنجهيمأبوحدثنيقال...

فسآلا!لل!اللّهرسولمنتلقيتهاالآخروقال!سً!يهاللّهرسولمنتلقيتها

فإنالقرانفيتماروافلاأحرفسبعةعلىيقرأالقرانّ:فقال!ن!النبي

....أبيهعنالأن!صاريإبراهيمأبيحديث.كفرالقرآنفي)كذا(فراً

ي:

نستعليق-نسخ

سم3121*5.:المقاس35الأسطر:عدد891

ومشرقيأوروبي

وأحمرأسود

رطوبة

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكرتونيحديت

عندوينتهينصاريالاًعبداللهبنجابرمسندمنبقىمماالجزءهذايبتدأ-ا

أبيه.عنالأنصاريإبراهيمأبيحديثأول

7()بهوالجزءهذايكونأنيفترضيديبينالتيالنسخةترتيبفي-2"

الجزئيينوأواخروأوائلالأحاديثترتيبحسبوذلك

نصفحواليفيويقعأوروبيفقسمنوعينعلىالنسخةهذهأوراقجاءت-3

مشرقية.أوراقهالباقيونصفهالجزءهذا

وجزئهنسْتعليقبخطمنهفجزءالجزءهذاعلىالنسْاخأيديتعددتكما-4

.مجردنسخيبخطالباقي

)554(



)طريث(

:لمصادرا

صحابأالصحابةأسماءميزتفقدالتعليقبخطهوالذيالأولالجزءأما-5

!تبتفقدالنسخبخطالمنسوخالجزءوأما.كبيرواضحالتعلّيقبخطالمسانيد

الأحمرُ.باللونالمسانيدصحابأالصحابةأسماء

يلي:كما

مما...عبداللّهأبيالأمامتأليف!لل!النبيعنالشاميينمسْندمنالأولالجزءأ

بنجعفربنحمدأب!رأبيرواية.اللهرحمهعبدالرحمنأبيولدهعنهرواه

التميميالمذهببنعليبنالحسنعليأبيرواية.عنهالقطيعيمالكبنحمدان

جميعاًيوسفبنمحمدبنعبدالقادربنمحمدبنعبدالقادرطالبأبيروايةعنه

والشيخالبزازالنقوربنحمدأمحمدبنبكرأبي...الشيخروايةالمذهبأبنعن

عنالصيرفيحضيربنعليبنمحمدبنالمباركطالبأبيالزاهدالعالمالأمام

بنحمدأبنعبدالخالقبنعبدالحقالحسينأبي:الشيخوروايةطالبأبي

بنعليبنعبدالواحدبنلعبدالغنيمنهمسماعطاهرأبيعمهعنعبدالقادر

امين.بهاللّهنفعهالمقدسيسرور

نصه:أ(ما92)قجاءفيكَما

أحمدعبدالفهأبيالأمةإمامجمع!قالنبيأصحابمنوالمدنيينالمكيينمسند

بكرأبيروايةعنهمحمدبنحمدأبنعبداللّهعبدالرحمنأبيرواية...حنبلبن

المذهببنعليبنالحسنعليأبيروايةعنهمالكأبنحمدانبنجعفربنحمدأ

عنه.الحصينبنعبدالواحدبنمحمدبناللهحسْبةالقاسمأبيروايةعنه

3/0168الظنونكَشف-241وفيات/الإسلامتاريخ
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الحط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درا!ا

)ححهلجث(

45

(9)بحنبلبنأحمدالإماممسند

هـ"241ا"تحنبلبنمحمدبناحمد،أحمدالإمام

المنذرأبيحديثعنهماللّهرضيالأنصارمسند:والتصليةالبسملةبعد

رسولعنعنهمااللّهرضيالخطاببنعمرعنهرواهمماكعببنأبي

آبيهعنسعدبنإبراهيمبنيعقوبثناأبيحدثنيعبداللّهحدثنا!يطاللّه

....بدراًشهدفيمنإستاقبنمحمدعن

قالعكامسبنمطرعنإسحاقأبيعن...عكامسبنمطرحديث...

حاجةإليهالهجعلبأرضعبدٍميتةاللّهقضىإذا!للهاللّهرسولقال:

...جعفربنمحمدثناأبيحدثنيعبداللّهحدثنا

سم12*5،13:ستا53:!لأاعدد901

أوروبي

حمروأأسود

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكرتونيحديث

.(الصحابةمنالأنصاريمسانيدعلىيحتوي)وهوإلجزءهذايبتدأ-ا

الماتَيةالخطوطفيهاتظهرالصنعأوروبيةالجزءهذاأوراقجاءت-2

المتوافتة.

خطإلىحروفهبعضفييميلضعيفنسخيخطالجزءهذهوخط-3

الرقعة.

كبيرواضحأحمربخطالمسانيدصحابأالصحابةأسماءكتبت-4

20168/الظنونكشف-241وفيات/الإسلامتاريخ
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)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

46

حديث

(1)بْحنبلبنحمدأالإمامهسند

هـا"341ا"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

عنإسحاقأبيعنسليمانّأبوخديجحدثناالوركانيجعفربنمحمد

إلابأرضيموتلأحديقدرلا:!سًلي!اللّهرسولقال:قالعكامسأبنمطر

...سنباذبنميمونحديثحاجةإليهالهوجعلإليهحببت

مجلزأبوفيهاحلقةإلىانتهيت:قالعبدالجليلثناسعيدبنيحيىثنا....

علياًأبغضت:قالبريدةأبيحدثنيبريدةبنعبداللّهفقالبريدةوابن

أحبهلمقريشمنرجلاًوأحببت:قالقط)كذا(أحدأبغضهلمبغضاً

....الرجلذلكفبعثقالعلياًبغضهعلىإلا

نسخ

سم12*5.13:لمقاسا53:لأسطراعدد481

وروبيأ

حمروأسودأ

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكَرتونيحديث

ميمونحديثثمعكامسبنمطرحديثآخرمنالجزءهذايبتدأ-ا

الأسلمي.بريدةحديثبعضعندوينتهيسنباذبن

المائيةالخطوطفيهتظهرالذيالأوروبيالورقمنالجزءهذاأوراق-2

(.الثلاثةالأهلة)مثلأخريمائيةعلاماتالخطوطمعبعضهاوفيالمتوازنة

خطإلىحروفهبعضفيوتميلضعيفنسخيالنسخةهذهخط-3

الرقعة.

كَبيرواضح.أحمربخطالمسانيدالصحابةأسماءميزتكَما-4

20168/الظنونكشف-241وفيات/الإسلامتاريخ
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأ!راقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلجث(
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(11)بحنبلبنأحمدالإماممسند

هـ"241ا"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

فآصبنا:قالعلياًبغضةعلىإلاأصحبهمافصحبتهخيلعلىالرجلذاك

إلينافبعث:قاليخمسهمنإليناابعث!طًنهاللّهرسولإلىفكتب:قالسبيا

رأسه)و(فخرجوقسمفخمسالسبيمنأفضلهيوصيفهالسبيوفيعلياً

....مغطى

نهى!نهاللّهرسولأنّ...عنهاتعالىاللّهرضيعائشةالمؤمنينأممسندأول

-قالأو-يختطفانفإنهماالطفيتينوذوالأبترإلاالبيوتحياتقتلعن

منافليسنتركهاومنالنسْاءبطونمنالحبلويطرحانالأبصاريطمسان

عبداللّه.حدثنا

النابلسْيمحمدبنأحمد

سم3131*.5:المقاس35الأسطر:عدد178

وروبيأ

حمروأسودأ

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكرتونيحديث

أولعندوينتهي،الأسلميبريدهمسندبقيةمنالجزءهذايبتدأ-ا

عنها.اللّهرضيعائشةمسند

الرقعة.خطإلىحروفهبعضفييميلضعيفنسخيالنسخةهذهخط-2

كبيرُواضححمرأبخطالمسانيدصحابأالصحابةسماءأميزت-3

العلاماتوبعضالمتوازيةالمائيةالخطوطالجزءهذاأوراقفيتظهر-4

.(الثلاثة)الأهلةالآخرةالمائية

20168/الظنونكشف-241وفيات/الإسلامتاريخ
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)!جمث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسئ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التحليد:

:ملاحظات

:درلمصاا
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(12)بحنبلبنأحمدالإماممسند

هـ"341ا"تحنبلبنمحمدبنأحمد،أحمدالإمام

جؤمالكبنحمدأبكرأبوهلالابنأخبرنا.عنهااللّهرضيعائشةمسندهذا

بنمحمدبنأحمدبنعبدالرحمنأبوثنا.قالعليهقراءةكتابهمنمسجده

عننهى!ولاللّهرسولأنعنهااللّهرضيعائشةعن...حدثنيقالاللّهرحمهحنبل

....البيوتحياتقتل

ظنناحتىأطلتهاسجدةصلاتكظهريبينسجدتإنكاللّهرسولياالناسقال...

ارتحلنيأبنيولكنيكنلمذلككل:قالإليكيوحىأنهأوأمرأحدثقالأنه

تعالىاللّهرضيالنساءمسنداخرهذا.حاجتهيفضيحتىأعجلّهأنّفكرهت

..مالكبنبكرأبي!تابمن)كَذا(جمعينأعنهم

اهـ315

171

أوروبي

حمروأأسود

35لأسطر:اعدد

القرن:

:الميَاس

اهـ!ا

سم5.312*ا

قماشي.الخارجومن،الداخلمنكرتونيحديث

مسنداخرإلىوينتهيعنهااللهرضيعائشةمسندأولمنالجزءهذايبتدأ-ا

اللّه.يرحمهالشيباني

المتوازنةالمائيةالخطوص!فيهتبرزالذيالأوروبيبينالجزءهذاأوراقجاءت-2

.اللونالداكنالمشرقيوبينالآخرةالمائيةالعلاماتوبعض

باللونينضعيفنسخيمنهفقسمالجزءهذاعلىناسخانّتعاقبكما-3

.مجردنسخيأنهإلاالأسودباللونالجزءهذاوباقي،والأحمرالأسود

يومبختمهعليوتعالىتباركاللّهومنّأنصهماالنسخةهذهاخرفيجاء-4

جمادشهرمن)كذا(خلايومعشرثامنوقبلالصلاةبعدالمباركةالجمعة

0001النبويةالهجر!بعدوألف)كذا(ومائةوستينتسعةسنةشهورمنالتيالثاني

20168/الظنونكَشف-341وفيات/الإس!ومتاريخ

1/261المؤلفينمعجم-1/302الأعلام
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الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارلخ

:الألل!اقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآثات

التَجليد:

:تملاحظا

:لمصادرا

)!رلمث(

حديث

المصطفويةالأخبارصحاحمنالنبويةالأنوارمشارق

هـا"065ا"تالحسنبنمحمدبنالحسن،الصاغانيالرضى

بعدأما...الصغانيالحسنبنقال.....الحسن...الرمممحيللّهالحمدالبسملةبعد

البحريبنفمزجت...السرفمساقمنوتحرجتالشرفمراقيتدرجتمنفإلْي

النبويةالآنوارمشارقوسميته...والعقيانالدررمنفيهماماعلىّوغصتيلتقيان

المصطفوية.الأخبارصحاحمن

لبيكشريكلالبيلقلبيكاللهم:عمرابن)م(صلاةكلدبرفيبهنيهللكان

حجهجؤالتلبيةبهذهيلبي!ان.لكشريكلاوالملكلكوالنعمةالحمدأن)كذا(

وحجاً.عمرةلبيك:أنس)م(وعمرته

نسخ

عبدالكريمبنإبراهيمبنيعقوب

هـ9:ا!نهـ874سنةالآخر/ربيع

سم،13*ه5؟18:المقاس11الأسطر:عدد244

مشرقي.

حمروأأسود

أرضة

وسطهفيميدالياوجودمعالفارسيالنمطعلىقديمجلديالخارجومن!رتوني

الحاشيةعلىإطاربهلسانالسفليالجهةوفيتذهيبهابهتقدمذهبة)مضغوطة(

اللونّ.ذهبيفيه

منهبابو!لوفصولاًأبواباًرتبهأنهحيثبديعةبطريقةكتابهالمؤلفرتب-أ

الحديث.أولفيماعلىوضعقد

نسخها.علىالنساختعاقبإلىيؤشرمماوقلمهاالنسخةتغييرخطيلاحظ-2

2/1688الظنون!شف5025/الذهبشذرات

1/583المؤلفينمعجم2/214الأعلام

)056(



)!ريث(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نايلخ

:قلأولاعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآثات

القعليد:

:ملاحظات

المصادر:

778

حديث

المصطفويةالأخبارصحاجمنالنبويةالأنوارمشارق

هـا"065ا"تالحسنبنمحمدبنالحسن،الصاغانيالرضى

الحسنبنمحمدبنالحسنقال...الرمممتيللّهالـمدالبسملةبعد

بحارحوضفيالشرفمراقيتدرجتمنذفإنيبعدأما...الصغاني

مشارقوسميته...تعالىاللّهوبينبينيحجهالكتابفهذاألحديث...

.الأنوار

لكوالنعمةالحمدأنلبيكلكشريكلالبيكاللهملبيكعمرابنا"ق"

عمرةلبيكأنسموعمرتهحجهفيهذهيلبيكَانّلكشريكلاوالملك

وحجاً.

نسخ

عديبنعيسىبنإدياسمدرسة:النسخولنعلىبنعيسىبنإلياس

هـا0:القرنهـ659

سم27*18:المقاس17الأسطر:عدد124

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

قديم

.نقولأخرهفي،فهرسأولهوفيسطورهوبينتعلّيقاتهامشهعلى

5255/الذهبشذرات2/1688الظنونّكَشف

2/214الأعلام1/583المؤلفينمعجم

)561(



الرقم:
ا!ن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ثارلخ

:قالأولعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآثات

القعليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلهث(

977

حديث

المصطفويةالأخبارصحاحمنالنبويةالأنوارمشارق

هـا"065"تالـسنبنمحمدبنالحسن،الصاغانيالرضى

محمدبنالحسنقال...القلمومجريالرمممحيللّهالحمدالبسملةبعد

...وترتيبهتأليفهفيعانيتبما...فإنيبعدأما...الصغانيالحسنبن

آمنمنعنهاللّهرضيهريرةأبوا"خ"الأولالباب...الأنوارمشارقوسميته

...ورسولهباللّه

والنعمةالحمدأنلبيكلكشريكلالبيكاللهملبيكاللّهرضيعمرابن

لبيكآنسموعمرتهحجهفيالتلبيةبهذهيلبيكانلكشريكلاوالملكلك

وحجاً.عمرة

نسخ

بادكهكسييزدانحمد

هـ7:القرنهـ658

سم،18ك!ه03:الممَاس51الأسطر:عدد181

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

سطورهوبينهامشهعلى،أخفرنيازيعليلاسكداروقفأولهفي

آخرهفي،مفككةأوراقه،إطاراتداخلالأولىوالصفحةتعليقات

.الكتابوموضوعاتوفصوللأبوابوتهذيبويَرتيبفهرس

5025/الذهبشذرات-2/1688الظنونكشف

2/214الأعلام-1/583المؤلفينمعجم

)562(



)طريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بدانة

المخطوطة:نهانة

:الماديالوصفبيانات

الحط:نوع

:قالأولعدد

انورق:نوع

العبر:لون

الأمورالعنمية:

:الآقات

التجليد:

:ملاثظات

:لمصادرا

384

حديث

المصابيحمشكاة

هـا"741ا"تالخطيبعبداللّهبنمحمد،التبريزي

شرورمنباللهونعوذونستغفرهونسْتعينهنحمدهللّهالحمد....البسملةبعد

المصابيح.بمشكاةالكتابوسميت...أعمالناسيئاتومنأنفسنا

قولهفييقول!اللّهرسولسمعأنهجدهعنأبيهعنحكيمبنبهزعن

خيرهاآنتمآمةسبعينتتمونّأنتمقالللناسأخرجتأمةخيركنتمتعالى

...والدارميماجهوابنالترمذيرواها"تعالىاللّهعلىوأكرمها

نسخ

سم02*.536:لمقاسا91الأسطر:عللا436

مشرقي

حمروأأسود

تذهيب

رضةأ

قديم

قالالكتابهذاسطرمنالمؤلفانتهاءتاريخالنسْخةهذهاخرفيجاء

سنةرمضانمنالجمعةيومآخر...النبويةالأحاديِثجمعمنالفراغوقع

انتهى.هـ.737

3/437المؤلفينمعجم-627المطبوعاتمعجم

6/234الأعلام-2/9916الظنونكشف

)563(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ثارنخ

الألراق:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآ!ات

:ملاحات

:درلمصاا

)!ريث(

385

حديث

المصابيحمشكاة

هـ"741!"تالخطيبعبداللّهبنمحمد،التبريزي

.الحلالوطلبالكسببابالبيوع!تابمنفيهماوأولالأولناقص

آحدآكلما!اللّهرسولقالقاليكرببنالمقدامعن:الأولوالفصل

...يديهعملمنيأكلأنّمنخيراًقططعاماً

...الأمةهذهثوابكتابمنالثالثالفصلعندوينتهيالكتابآخرإلى

الجمعةيومآخروس!النبويةالأحاديثجمعمنالفراغوقع:قالأخرهوفي

توفيقهوحسناللّهبحمد737سنةشوالهلالرؤيةعندرمضانّمن

العالمين.ربللّهوالحمد

نسخ

المعروفالحسينالدينركنبنسعيدخوندالدينمحيالبركاتأبو

داربالرسول

هـ11:القرنهـ2301

سم*3222:لممَاسا17الأسطر:عدد387

مشرقي

حمروأأسود

أرضة

(الأبوابفصول)وكَذابالأحمرالكتابعناوينصدرت-ا

.رديقديمترميمبالنسخةيوجد-2

.التصحيحاتبعضو!ذاالفارسيبالخطونقولاتتعليقاتوعليها-3

.والأزرقالأحمرباللونبإطارمحاطوالمتن-4

6/234الأعلام-2/9916الظنونكشف

627المطبوعاتمعجم-3/437المؤلفينمعجم

)564(



)ط!يث(

الرقم:
الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبنِانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأللاقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالطمية:

:الآف!ات

التَبليد:

:ملاثظات

:درلمصاا

077

حديث

المصابيحمشكاة

هـا"741ا"تالخطيبعبداللّهبنمحمد،التبريزي

....بهديةالتمسكفإنبعدأما....ونستعينهنحمدهللّهالحمد..البسملةبعد

تفتر!...البغوي...صنفهالذيالمصابيحكتابوكَانّ...بالانتقاءإلا

المصابيح.بمشكاةالكتابوسميت...فإلحقهعليهعثرتفإنّالبياض

للناسأخرجتامةخيركنتمتعالىقولهفييقولر!اللّهرسولسمعأنه

رواها"تعالىاللّهعلىوأ!رمهاخيرهاأنتمأمةسبعينتتمونأنتمقال

حسن.حديثاهدتالترمذيوقالوالدارميماجهوابنالترمذي

نسخ

عليالحسينبنالحسن

سم03،*ه5.27:لمقاسا25الأسطر:عدد193

مشرقي

حمروأأسود

مقابلة

رطوبة

قديم

اولادباسمووقف،مكدرمحمد،أفنديحسنباسمتملكأولهفي

نسخةمنمنقولةنسخةوهذه،تعليقاتهامشهعلى،آغابدالالحاجي

هـ.737سنةالمؤرخةالمؤلف

627المطبوعاتمعجم-2/9916الظنونّكشف

6/234الأعلام-3/437المؤلفينمعجم

)565(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤبف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الغط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ثاريخ

:قلأولاعدد

الورق:نوع

العبر:لون

الأمورالعنمية:

:الآثات

القمليد:

:ملاعظات

المصادر:

)!رلم!ث(

177،772

حديث

2(ب،ا)بالمصابيحمشكاة

هـ"741ا"تالخطيبعبداللّهبنمحمد،التبريزي

شرور.....منباللّهونعوذونستغفره.ونستعينهنحمدهللّهالحمدالبسملةبعد

والنسيانالخطأأمتيعنتجاوزاللّهأنقالص!اللّهرسولأنعباسابنعن

جدهعنحكيمبنبهزوعنوالبيهقيماجهابنرواهعليهاستكرهووما

قالللناسأخرجتأمةخيركَنتمتعالىقولهفييقول!اللّهرسول-أنه

اللّه.علىوأكَرمهاخيرهاأنتَمأمةسبعينتتمونأنتم

نسخ

عبدالرحمن

هـ6011

.518*.528:لمقاسا12الأسطر:عدد518

مشرقي

حمروأأسود

تذهيب

رضةأ

ترميم.إلىويحتاجوتعليقاتحواشيبهيوجد

3/437المؤلفينمعجم-2/9916الطنونكشف

6/234الأعلام-627المطبوعاتمعجم

)566(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الأل!اق:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التَعليد:

:ملاثظات

المصادر:

773،774

حديث

2(ب،ا)بالمصابيحمشكاة

هـا"741"تالخطيبعبداللّهبنمحمد،التبريزي

شرورمنباللّهونعوذونستغفره.ونسْتعينهنحمدهللّهالحمدالبسْملةبعد

أنفسنا.

تعالىقولهفييقول!اللّهرسولأنهجدهعنأبيهعنحكيمبنبهزعن

خيرهاأنتمأمةسبعينتتمونأنتمقالللناسأخرجتأمةخيركنتم

هذاالترمذيوقالوالدارميماجهوابنالترمذيرواهاللّهعلىوأكرمها

حسن.حديث

469

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

الأسطر:عدد

قديم

وحواشي.تعليقاتبهيوجد

2/9916الظنونّكشف

627المطبوعاتمعجم

)567(

21كو03:لمقاسا13

3/437المؤلفينمعجم

6/234الأعلام



الرت:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

:افنوع

:قلأولاعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:تلآثصا

!د:ا
:تملاصا

:صادرا

)!رلحث(

776

حديث

المصابيحمشكاة

هـا"741ا"تالخطيبعبداللّهبنمحمد،التبريزي

لابهديةالتمسكفإنبعدأما...ونستعينهنحمدهللّهالحمدالبسملةبعد

الأمامصنفهالذيالمصابيحكتابوكان...صدرلمابالانتقاءإلايستتب

المصابيغ.بمشكاةالكتابسميت...كتابأجمع...البغوي

سبعينتتمونأنتمقالللناسأخرجتأمةخيركنتمتعالىقولهفييقول

والدارميماجهوابنالترمذيرواهتعالىاللّهعلىوأكرمهاخيرهاأنتمأمة

حسن.حديثهذاالترمذيوقال

316
سم91*33:لمناسا52:الأسطرعدد

حدلمجما

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

حديث

علممصطلحاتبعضبيانفيمقدمةأولهوفيالإمامةفيفايدةأولهفي

4ق-قامنوإطنابغيرتطويلمنالكتابشرحفييكفيمماالحديث

حديثة.نسخة،إطاراتداخل،6ق-قهمنللموضوعاتفهرسأولهوفي

627المطبوعاتمعجم-2/9916الظنونّكشف

6/234الأعلام-3/437المؤلفينمعجم

568()



)ط!يث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤبف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماد!الوصفبيانات

الفط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نارنخ

:الألراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاعظات

:درلمصاا

335

حديث

الآثارمشكل

هـا"321ا"تسلامةبنمحمدبنأحمد،الطحاوي

مماالضبابفي!اللّهرسولعنرويمامشكلبيانّبابالبسملةبعد

منه.يمنعومماأكلهايبيح

فيالمذ!ورالصعيدفيقولهفي!ىاللّهرسولعنرويمامشكلبيانّباب

بنيونسحديثاًهوماالمساءاعوازعندبهللمتيمموجلعزاللّهكَتاب

عنسلمةآبيعنعمروبنمحمدعنالليثيعياضبنأنسأناعبدالأعلى

ر!ض.النبيأنّهريرةأبي

رقعة

لاالكنغرويالدينصدرعبدالقادرطلحةأبو

هـ14:القرنهـ1316

سم*3333:لمقاسا34الأسطر:عددص691

حديث

أسود

رطوبة

حديث

والنسخةالتعليقاتبعضهامشهوعلىللموضوعاتفهرسوأخرهأولهفي

.الهجريالعاشرالقرنمنالأصلمنمنقولة

1/602الأعلام-2/288الذهبشذرات

1/267المؤلفينمعجم

)956(



)!ريث(

94/1:الرقم

:حديثا!ن

السنةمصابيح:المخطوطةعنوان

هـا"516"تمحمدبنمسعودبنالحسين،البغوي:ا!المؤ!

أبو...الإمامالشيخقال...إصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمد...المجملةبعد:المخطو!بداقي

النبوةصدرعنصدرتألفاظفهذهبعدأما...البغوىالفراءمسعودبنالحسينمحمد

منالنبيينوخاتمالمرسلينسيدعنجاءتوأحاديثالرسالةمعدنعنسارتوسنن

...كتبهمفيالأئمةأوردهامماالتقوىمشكاةمنخرجتالدجىمصابيح

الفهرسوليا:قالوا.إخواننارأيتقدأنيوددت:قال!النبيأنهريرةأبيعن:المخطوطةنهاب

علىفرُطهموأنابعديأتوالمالذينوإخوانناأصحابيأنتمبل:رم!قال.إخوانكألسنا

أمتيمثل:ربراللهرسولقالعنهتعالىاللهرضيأنسعن.الحسانّمن.الحوض

.أخرهخيرأمأولهيدريلاالمطرمثل

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

الحنفيالصوفيويعليبنبكرُأبو:ا-الناث

هـ11:القرنهـ3101سنة/شعبان02/:النسختاريخ

سم،15*ه4.321لمقاسا91الأسطر:عددب-316امن:الأوراقعدد

وروبيأ:انورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

وبللرطوبة:الآصات

نباتيةزخرفتهامضغوطميدالياوسطهوفيجلديالخارجومن،الداخلمن!رتوني:ا!

الغالب.فيالنمطفارسيوهومزدوجةبخطوطمضغوطإطارحواشيهوفي

باللونالكتابهذافيالمضمنةالكتببأسماءفهرس:اب()ق/فيجاء-ا:ملا!ت

.الأسودباللونالكتبهذهفيالأبوابسماءأومعهاالأحمر

منوهيأخرهاإلىأولهامنالنسخةهذهعلىجداًكثيرُةحواشيتوجد-2

.الكتابناسخوضع

2/8916الظنونكشف-/448الذهبشذرات:ا!در

1/644المؤلفينمعجم-2/925الأعلام

)575(



)طريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الغط:نوع

الألراق:عدد

الورق:نوع

العبر:لون

:الآثات

التعليد:

المصادر:

حديث

السنةمصابيح

هـ"516."تمحمدبنمسعودبنالحسين،البغوي

الأمامالشيخقال...أصطفىالذيعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

فهذهبعدأما.البغوى.الفراءمسعودبنالحسينبنعبداللّهمحمدأبو..

سيدمنجاءتوأحاديثالرسالةمعدنعنسارت...عنصدرتألفاظ

...المرسلين

فيوسنةوحملهوضعهكَانّالجنةفيالولداشتهىإذاالمؤمن:قالوبه...

إذا:الحديثهذافيإبراهيمبنإسحاققال.يشتهيكماواحدةساعة

...ساعةفيكانالولدالجنةفيالمؤمناشتهى

نسْخ

*2417:لميَاسا21الأسطر:علة218

مشرقي

حمروأأسود

وبللورطوبةأرضة

حديث،أحمرلونه،والخارجالداخلومنكرتوني

2/8916الظنونكشف-/448الذهبشذرات

1/644المؤلفينمعجم-2/925الأعلام

)571(



الرقم:
الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

:الألواقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)حرلجدث(

765

حديث

السنةمصابيح

هـ!"516"تمحمدبنمسعودبنالحسين،البغوي

الصالحةوالصلاةأصطفىالذيعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

اللّه.رسولعلىالتامة

آعلمواللّهأخرهأمخيرأولهيدريلاالمطرمثلأمتيمثلر!اللّهرسولقال

.والمآبالمرجعوءاليهبالصواب

032

مشرقي

حمروأأسود

قديم

سم22*3.:لمقاسا52:الأسطرعدد

.وتعليقاتحواشيبهيوجد

تجليدإلىتحتاجكاملةنسخة

2/8916الظنونكشف

/448الذهبشذرات

)573(

1/644المؤلفينمعجم

3/925الأعلام



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نارنخ

:الألراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الآثات

التجليد:

:ملاثظات

المصادر:

766

حديثما

ابالسنةمصابيح

هـ!"516ا"تمحمدبنمسعودبنالحسين،البغوي

السنةمحيقال...أصطفىالذيعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

صدرعنصدرتألفاظفهذهبعدأما...البغويالفراء....الحسينمحمدأبو

النبوة

فيولاالربمعصيةفينذرولاعليكيمينلاقال!اللّهرسولسمعتفإني

تملك.لافيماولاالرحمقطيعة

نسخ

عمرخضربن

هـ814

335

مشرقي

أسود

11الأسطر:عدد

القرن:

المظس:

هـ9

538،*91

رطوبة

حديث

.نقولأولهوفي،تعليقاتهامشهعلى،ورقتينفيأدعيةأخره

/448الذهبشذرات-2/8916الظنونكشف

3/925الأعلام-1/644المؤلفينمعجم

573()



الرقم:
ا!فن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الحط:نوع

الناسخ:اسم

اننسخ:ثاريخ

:قالأولعللا

الووق:نوع

الحبر:لون

:الآثات

انقثليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

)!ريث(

767

حديث

السْنةمصابيح

هـا"516"تمحمدبنمسعودبنالحسين،البغوي

السنةمحيقال...أصطفىالذيعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

صدرتآلفاظفهذهبعدأما...البغويالفراءمسعودبنالحسينمحمدأبو

مصابيح.من...المرسلينسيدعن

يدريلاالمطرمثلآمتيمثل!اللّهرسولقال:قالأنسعنالحسانمن

.أخرهأمخيرأوله

نسخ

الصاننيالكبيربنبنعادلبنالنذير

هـ9:امناهـ887

سم*265.16:لمقاسا02الأسطر:عدد327

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

قديم

آولهوفي.لهوختمحسينالحاجباسموتملك،للموضوعاتفهرسأولهفي

سنةوالقسطمونيالكمسننَيالعارفبكرأبوللسيدوختمشعربيت

بعضهامشهعلىومخالفحديثبخطالأولىالورقةهـ،ا502

.نقولاخرهوفي،التعليقات

/448الذهبشذرات-2/8916الظنونّكشف

2/925الأعلام-1/644المؤلفينمعجم

)574(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤبف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاتة

:الماد!الوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ثارنخ

الألراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

768

حديث

السنةمصابيح

هـا"516ا"تمحمدبنمسعودبنالحسين،البغوي

محي...قال...أصطفىالذيعبادهعلىوسلامللّهالـمدالبسملةبعد

صدرتألفاظفهذهبعدأما..البغوي.مسعود..بنالحسينمحمدأبوالسنة

سيدعنجاءتوأحاديثالرسالةمعدنفيسادتوسننالنبوةصدرعن

المرسلين.

يدريلاالمطرمثلأمتيمثلص!اللّهرسولقال:قالأنسعنالحسانمن

.أخرهأمخيرأوله

معتاد

أحمدبنعمربنمحمدبنمصطفى

هـا148

عددالأسطر:313

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

91

القرن:

لمناس:ا

هـ12

2216*

قديم

.الكلماتلبعضطمسبه،للموضوعاتفهرسأولهفي

/448الذهبشذرات-؟2/8916الظنونّكشف

2/925الأعلام-1/644المؤلفينمعجم

)575(



الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الألراق:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

المجد:

:ملاحات

المصادر:

)!ريث(

976

حديث

السنةمصابيح

هـا"516ا"تمحمدبنمسعودبنالحسين،البغوي

حتىيبكيوهوميتوهومطعونّبنعثمانقيلفيهماوأولأولهناقص

.عثمانوجهعلىالنبيدموعسالت

غيرحافيةتحجأنّنذرتلهأختعن!النبيسألعامربنعقبةأنوروي

بنسعيدعنأيامثلاثةولتصمفلتختمرولتركبمروهاقالمختمرة

عنه.اللّهرضيالمسيب

سم03بم!32:لمقاسا51الأسطر:عدد87

مشرقي

حمروأسودأ

قديم

وحواشي.تعليقاتوبهاكَاملةالنسخة

2/8916الظنونّكشف

/448الذهبشذرات

)576(

1/644المؤلفينمعجم

2/925الأعلام



)!لمث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نارنخ

:الألراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

820118/

حديث

الكنىفيالمنى

هـ"ا119""تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

فيهطجردت!راسةهذه...اللّهرسولعلىوالصلاةلفهالحمدالبسملةبعد

المعتمحروفعلىالأثيرمرتبلإبنالمرصعمنالأجناسأعلامكنى

الكنى.فيبالمنىوسميته

عندهمالذيالصبيانأبايعنونفلانأبووهذافلانأبوهذالهفيقال

ثمالعربفيالكنىظهرتثمفمنأبنائهمإلىبإضافتهميعرفهموكانّ

واتسعت.اشتهرت

نسخ

السيوطيعبدالرحمن

هـ886

الأسطر:عدد1ا-4546قامن

مشرقي

وأحمرأسوفى

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

التعليقاتبعضهامشهعلى

3/1888الظنونكشف

2/82المؤلفينمعجم

577()

35

القرن:

:لمقاسا

هـ9

ك!9318

851/الذهبشذرات

3103/الأعلام



)!رلمدث(

:58الرقم

حديث:الفن

(1)بالصغيرالجامععلىالقديرمواهب:المخطوطةعنوان

هـا"ا36ْا"تالأبياريمباركبنفايد،الأبياري:ا-المؤ!

الحنفيمباركبنفايدالباريالعليمبربهالواثقفيقولوبعد...لهوالـمدالبسملةبعد:المخطوطةبدالة

فيالسيوطيللجلالالمنسوبالصغيرالجامعلأقرأتعالىاللّهأهلنيلماالأبياريالأزهرُي

)!ذا(بتر!يبمعانيهوأبينمختصرةبعبارةألفاظهأحلأنأحببت...الأزهريالجامع

...الصغيرالجامععلىالقديرمواهبوسميته...مشتهرة

الفواسقهيوهذه.شيطانالأسودوالكلبالحديثوبقية،فاسقالزرعغرابغيروهو...:المخطوطةنهالة

وليحنعنهااللّهرضيعائشةعنوغيرالديلميوحذا....والحرمالـلفيقتلهايحلالتي

الصغير.الجامععلىالقديرمواهبمنالنصفهوالأولالجزءآخرالحرفهذا

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الشافعيالعوضيالرفاعيعلىالشيخبنمحمد:الناسخاسم

هـ12:القرنهـ9111/سنةالأول17/ربيع:النسخثاريخ

سم02*3.:لمناسا33الأسطر:مدد453:الألراقعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمروأسودأ:الحبرلون

رطوبة:الآفات

يمقد:التَجليد

:ملاثظات

:درلمصاا

)بطرسوس(المفتيحمدأبننعمانالسيدوناظرهآغاخليلباسموقفية(أا)ق/النسخةطرةفيجاء-ا

اهـ.132سنةومؤر!

الأحمر.باللونالخطوطمزدوجإطارفيالنصوضع-2

.الشرحعنل!اتمييزاوجملة!لماتهفوقحمرأخطبوضعالأحاديثنصوميز-3

)المهملة(الحاءحرفنهايةعندال!تابهذامن(الأول)وهوالجزءهذاينتهي-4

المؤلف.بخطنسخةعلىقوبلتقدنسخمنمنقولةأنهايفيد354(ما)قالنسخةاخرُفيجاءوقد-5

وبخطالأحمرباللونبدايتهافيالحرفاسممعينبحرفتبدأأحاديثمجموعة!لصدرت-6

حبيرُ.ضحوا

2/906المؤلفينمعجم-1/814العارفينهدية

5/125الأعلام-2/206المكنونالإيضاح

578()



)!رلمث(

الرقم:
ا!ن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:قلأولاعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآثات

التجليد:

ملاحظان!:

:درلمصاا

95

حديث

(2)بالصغيرالجامععلىالقديرمواهب

هـا"ا36ْ"تالأبياريمباركبنفايد،الأبياري

المبدوءةالأحاديثبابهذاأي.المعجمةالخاءحرف:والتصليةالبسملةبعد

تعالىاللّهيجعللموهلكحرمأيوخسرعبدخاب:!النبيقالالحرفبهذا

...الرحمةعبادهمنويحبرحيماللّهلأن.للبشررحمةقلبهفي

ماكلوكانوالسْعاداتالخيراتمواطنعنلتفردهمللنصارىفجعل...

في)ت(إليه.أمرهايؤولوماأحوالهاعلىدليلاًالأياممنأمةكلبهخصت

ألفاظحلعلىالكلامتموقد.عنهاللّهرضيهريرةأبيعن)هق(التفسير

...النبويةالأحاديثهذه

سم03كر03:لمقاسا13:الأسطرعدد444

أوروبي

أسود

وبللرطوبة

قديم.

.الكتابنهايةحتى)المعجمة(الخاءحرفمنالجزءهذايبدأ-ا

إلامنهالأولالجزءطرةفيالمزبورةالوقفيةذاتالنسخةهذهطرةفيجاء-2

الألف.قبلالتيالمائةأسقطتإنه

أنهالييظهروالذي/3()الجزءالنسخةآخرفيالناسخاسميظهرلم-3

الخط.لتشابه.منهاالأولالجزءناسخلنفس

الفراغووافقمؤلفهقال[:لفظهماالنسخةنصوصاخرفيجاءأنهإلا-4

ولفانينستشهرمنالأولجمادىعشرحاديالمباركالثلاثاءيومتسويدهمن

المؤلف.وفاةتاريخمنالتحقيقمصادرفيماعلىيشكلمما(وألف

2/906المؤلفينمعجم-1/814العارفينهدية

5/125الأعلام-2/206المكنونالإيضاح

)957(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ثاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

القجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!رلمث(

6401/1

حديث

الأثرأهلمصطلحفيالفكرنخبةتوضيحفيالنظرنزهة

هـ!"853!"تمحمدبنعليبنأحمد،العسقلانيحجرابن

فيالتصانيففانبعدأما...عالماًيزللمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

لهمالخصأنالأخوانبعضفسألني...!ثرتقدالحديثأهلاصطلاح

مصطلحالف!رفينخبةسميتهالطيفةأوراقفيفلخصتهذلكمنالمهم

الأثر.أهل

لهافليراجعمتعسروحصرهاالتمثيلعنمستغنيةإلتعريفظاهرة

حقايقها.علىالوقوفليحصلمبسوطاتها

تعليق

بشيرالبوسنويبنعبداللّه

هـ11:القرنهـ8501

سم01،*ه5.18:لمقاسا21الأسطر:عدد33قا-اقامن

حديث

حمروأأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

آولهفي،مفككةأوراقهبعض،تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

أهـ.أ.ْسنةأفنديخليلباسمتملكاتوبهالتر!يةباللغةنقول

7027/الذهبشذرات-3/3691الظنونكشف

1/178الأعلام-1/021المؤلفينمعجم

)585(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

الفسخ:ثاريخ

الألراق:عدد

الورق:نوع

العبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاثظات

:درلمصاا

7401/1

حديث

الأثرأهلمصطلحفيالفكرنخبةتوضيحفيالنظرنزهة

هـا"852ا"تمحمدبنعليبنأحمد،العسقلانيحجرابن

فيالتصانيففإنبعدأما...عالماًيزللمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

لهمالخصأنالأخوانبعضفسألني...كَثرتتقدالحديثأهلاصطلاح

...الأثرأهلمصطلحالفكرفينخبةسميتها...فلخصتهذلكمنالمهم

سؤاله.إلىفأجبت...شرحاًعليهاأضعأنثانياًإليّفرغب

فليراجعمتعسروحصرهاالتمثيلعنمستغنيةالتعريفظاهرةيّخصنقل

حقائقها.علىالوقوفليحصلمبسوطاتهالها

تعليق

وليبنعثمان

هـ21:القرنهـ2311

سما*ه22:لمقاسا33الأسطر:عدد28-قامن

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

وبعض!ثيرةتعليقاتهامشهوعلىاللغةوفيالكلامعلمفينقولأولهفي

.ال!لماتلبعضطمسوبهمفككةالأوراق

7027/الذهبشذرات-2/3691الظنونكشف

1/178الأعلام-1/021المؤلفينمعجم

)581(



الرقم:
الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ثاريخ

الألراق:عدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاثظات

:درلمصاا

)!رلهث(

7401/1

حديث

الأثرأهلمصطلحفيالفكرنخبةتوضيحالنظرفينزهة

هـا"853ا"تمحمدبنعليبنأحمد،العسقلانيحجرابن

فيالتصانيففإنبعدأما...عالماًيزللمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

لهمالخصأنالأخوانبعضفسألني...كثرتقدالحديثأهلاصطلاح

...الأثرآهلمصطلحفيالفكرنخبةسميتها...فلحصتهذلكمنالمهم

سؤاله.إلىفأجبت...شرحاًعليهاأضعأنّثانياًإليفرغب

فليراجعمتعسروحصرهاالتمثيلعنمستغنيةالتعريفظاهرةيخصنقل

حقائقها.علىإلوقوفليحصلمبسوطاتهالها

تعليق

وليبنعثمان

هـ31:القرنهـ1231

سما*ه22:لمقاسا23الأسطر:عدد28-اقامن

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

وبعضكَثيرةتعليقاتهامشهوعلىاللغةوفيالكلامعلمفينقولأولهفي

.الكلماتلبعضطمسوبهمفككةالأوراق

7037/الذهبشذرات-2/3691الظنونكشف

1/178الأعلام-1/021المؤلفينمعجم

)582(



)!ريث(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الأيراق:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

7501/1

حديث

الأثرأهلمصطلحفيالفكرنخبةتوضيحالنظرفينزهة

هـ"852"تمحمدبنعليبنأحمد،العسقلانيحجرابن

فيالتصانيففإنبعدأما...عالماًيزللمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

لهمالخصأنالأخوانبعضفسألني...كثرتقدالحديثأهلاصطلاح

...الأثرآهلمصطلحالفكرفينخبةسميتها...فلخصتهذلكمنالمهم

سؤاله.إلىفأجبت...شرحاًعليهاأضعأنثانياًإليفرغب

فليراجعمتعسروحصرهاالتمثيلعنمستغنيةالتعريفظاهرةيخصنقل

حقائقها.علىالوقوفليحصلمبسوطاتهالها

نسخ

سما،!ا*ه502.:لمقاسا32الأسطر:عدد24-اقامن

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

قديم

لـسنالحديثفينقولأخرهوفيمختلفةوالخطوطالفقهفينقولأولهفي

.البخاريصحيحمنالحديثفيونقولاللهروححسنبنمحمدبن

7037/الذهبشذرات-3/3691الظنونّكَشف

1/178الأعلام-1/021المؤلفينمعجم

)583(



الرقم:
الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المفطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ناريخ

:قلأولاعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التَعليد:

المصادر:

)!ركث(

3911

حديث

الأثرآهلمصطلحفيالفكرنخبةتوضيحفيالنظرنزهة

هـ""853!اتمحمدبنعليبنأحمد،العسقلانيحجرابن

فيالتصانيففإنبعدأما...عالماًيزللمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

لهمالخصأنالأخوانبعضفسألني...كثرتقدالحديثأهلاصطلاح

سؤاله.إلىفأجبتذلكمنالمهم

ظاهرةيخصنقلوهيالأنواعهذهغالبفيوصنفواالحديثسببومعرفة

فليراجعالتمثيلعنمستغنيةحقايقهاعلىالوقوفليحصلالتعريف

مبسوطاتها.

تعليق

رجببنخليلبنصادقمحمد

هـ5911

عددالأسطر:8

حديث

حمروأأسود

رطوبة

تجليدبدون

2/3691الظنونّ!شف

1/021المؤلفينمعجم

)584(

15

القرن:

:لمقاسا

هـ13

5،335،13*

7037/الذهبشذرات

1/178الأعلام



الكلا؟محلم





علور!لملكل(

1221:الرقم

الكلامعلم:الفن

الرحيمالرحمناللّهبسمبيانفيالحكيمحكمةابداع:العنوان

.ا!ا"176ا"تمصطفيبنمحمدبنمحمدالخاد!ا،:المؤلف

الرحمنبالافتتاحتشريعةالبسملةجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

لقاصدجعلهاالذيالرحيمالمفتاحهوبركَةكللوصولجعلهاالذي

.خيرالنجاحكل

خرهوا..الآخرناقص:المخطوطةنهاية

الألفيكتبوالمإنهمإلاالحرفوزيادةالـركةنقصمنلكنأيضا

الإضافة.عندوأمااللاممعاستعمالهعند

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم23*6:المقاس23الأسطر:عدد1.:الأوراقعدد

حدتِث.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

رطوبة.:تلآفاا

حديث.:التجليد

الآخر.وناقصتعليقاتهامشهوعلىونقولشعرأبياتأولهج!:ملاحظات

3/396المؤلفينمعجم-1/693مؤلفلرىعثمانلى:ا!در

.3575/الأزهرية-7/68الاعلام

587()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!الحلىكل(

321

الكلامعلم

.الفاجرةالأسئلةعلىالفاخرةالأجوبة

هـا".684ت"الرحمنعبدبنإدرش!بنأحمد،القرافي

المعروفالمالكيإدريسبنأحمد..الإمامالشيخقال:البسملةبعد

النصارىلسانعلىرسالةأنشأالنصارىبعضفإنبعدأما..بالقرافي

..السائلهووأنهالقايلهوغيرهأنمشيراً

هوتعالىواللّهأهلاًالتذكرةلسماعولامحلاًقلوبهمفيللحقتجدفلا

وصراطهالقويمبدينهمخصوصينجعلناالذيبجلالهيليقوبماالمحمود

...الوكَيلونعماللّهحسبناوهوالمستقيم

ي:

نسخ.

الالجانيالدينهلالبننجيبمحمدعبده

اهـ.311ال!ولىجمادى13

162

حمر.وأأسود

سم5.02*38:المقاس91لأسطر:اعدد

اهـبحلب311بسنةمؤرخالملاحمرعيلمحمدتملكا()قفيجاء-ا

المحمية.

1/001المؤلفينمعجم-1/49الاعلام

.1/11الظنونكشف

(588)



مملور!لملكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

88

الكلامعلم

الدينعلومإحياء

.هـا"505ا"تمحمدبنمحمدبنمحمد،الغزالي

وآستخيره...متوالياً!ثيراًحمدأأولاًتعالىاللّهأحمد:البسملةبعد

إحياءفي!تابتحريرمنعزميلهإنبعثفيماثالثاًوتعالىسبتانه

...رابعأتعجبكلقطعوأنتدبالدينعلوم

مائةففيهاشعبانمنالنصفليلةوأما...الفاضلةوالأياماللياليبيانّ...

يتر!ونهلاكانوامراتعشرالإخلاصسورةركعةكلفير!عة

عليهاللّهصلىقالالعيدوليلتاعرفةوليلةالتطوعصلاةفيأوردناهكما

.يموتيومقلبهيمتلمالعيدليلتيأحيامنوسلم

ي:

نسخ.

591

قديم.

سما9*7.37:لمقاسا52لأسطر:اعدد

حمر.وأأسود

بلل.-رطوبة-أرضة

الأرضة.منإصاباتوبهمهترءقديمجلدي

فيورقةبمقدارموضعينفيسقطوبهاالاَخرناقصةالنسخةهذها(

تقريباً.موضعكل

غيراسمهالأوللوقفياتنموذجان(العنوان)صفحةفيجاء!ما2(

هـ863سنةومؤرخباشاالدينشهابباسموالثانيواضح

.7/22الاعلام-1/23الظنونكشف

.4/01الذهبشذرات-3671/المؤلفينمعجم

)958(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)علطلملكل(

449

الكلامعلم

الدينعلومإحياء

.هـ!"505ا"تمحمدبنمحمدبنمحمد،الغزالي

ذوىمقصدفإن...الكلياتتدبيرأحسنالذيللّهالحمدالبسملةبعد

إلااللقاءلىإللوصولطريقولاالثوابدارفيلىتعااللّهلقاءالألباب

...والعملبالعلم

نآلاارجوابنفقالسلفقدمالهميغفرينتهواإنواخرهالآخرناقص

منعملاًعملإذاالعبدأنبلغنيوقداللّهعندلاًماأخسرالمسلميكون

...ولقدالجنةالبردخلأعمال

ي:

نسخ.

سمأ6*5.26:سلمقاا33الأسطر:عدد041

مشرقي

حمر.وأأسود

-زخرفة.تذهيب

رطوبة.-رضةأ

)مملوكي(قديم

،إطاراتداخل،بارنجبكمصطفيباسموقفأولهوفيالآخرناك!ص

ومخالف.جديدبخطالأولىالورقة

.7/22الاعلام-1/23الظنونكشف

.4/01الذهبشذرات-3671/المؤلفينمعجم

)095(



)محلطلملىكل(

:569الرقم

الكلامعلم:الفن

هبا"والتوكلالتوحيدتابا"الدينعلومإحياء:العنوان

.هـا"505ا"تمحمدبنمحمدبنمتمد،الغزالي:المؤلف

التوكلفإنبعدآما...والملكوتللملكالمدبرللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الإنسانملاحظةإن...الموقنينمقاماتمنومقامالدينمنازلمن

السنة.فيطعنبالكليةعنهاوالتباعدالتوحيدفيشركعليهاوالاعتماد

إكراهلاأيضاًوقالعوادبلاأمرضإنّاشتهىالفضيليقولوكانّ:المخطوطةنهاية

.العوادلاجلإلاالعلة

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:لخطانو!

اهـ278:النسختاريخ

سماا*31:المقاس31الأسطر:عدد05:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

.اسود:لحبرالون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

مفككة.وأوراقهالتعليقاتبعضهامشهعلى:ملاحظات

.7/22الاعلام-/123الظنونكشف:المصادر

.4/01الذهبشذرات-3671/المؤلفينمعجم

)195(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:ثوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لملىمص()ول

969

الكلامعلم

.(ا)بالدينعلومإحياء

.هـ"505ا"تمحمدبنمحمدبنمحمد،الغزالي

...الغزاليمتمدبنمحمدحامدأبوالإسلامحجة...قالالبسملةبعد

!تابتحريرمنعزميلهإنبعث...!ثيراًحمداًأولاًتعالىاللّهاحمد

الدين.لعلمإحياءمهماًالكتابهذا...الدينعلومإحياءفي

الفهلىإالأعمالفيهمايرفعوالاثنينالخميسالأسبوعفيالأيامفواصل

فلاالصوم!تابفيللصياموالأيامالأشهرفضايلذكَرناوقدتعالى

إعادته.إلىحاجة

ي:

نسخ.

الشافعىالبويطييوسفبنبكرأبىبنمحمد

سمأ5،6*53:اتس27لأسطر:اعدد024

مشرقي

حمر.وأأسود

رطوبة.-أرضة

.)مملوكي(قديم

هذانسخوقدالتعليقاتبعضهامشهعلىللموضوعاتفهرسأولهفي

.العلافشرفللحاجالكتاب

.7/22الاعلام-1/23الظنونّكَشف

.ا4/ْالذهبشذرات-3671/المؤلفينمعجم

)295(



علطلملىكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

33/2

الكلامعلم

الأربعونالأسماء

.هـا"632تا"اللّهعبدبنمحمدبنعمر،السهروردي

ةوبر!ببركتهااللّهنفع،عليهاداوملمنالنفععظيمةاسماًأربعونوهي

الرفيعالالهةإلهياووارثهشيءكَلياربأنتإلاإلهلاسيحانكمؤلفها

فيالمحموداللّهيا:والخامسوالرابعوالثالثوالثانيالأولالاسم..جلاله

...فعالهكل

والصديقينوالنبيينالمقربينوالملائكةالرحيمالبراللّهوصلوات...

الخلقآشرفعلىالعالمينياربشيءلكسبحماوالصالحينوالشهداء

..العالمينربورسولالمرسلينوسيدالنبيينخاتممحمدسيدنا

ي:

نسخ.

سما3*81:ساتمختلفة:الأ!عدد-97أ7هقمن(5)

مشرقي.

حمر.وأسودأ

بلل.-رطوبة-رضةأ

ميدالياوسطهفيداكَنبنيطبيعيبجلدالخارجمنمجلدكَرتوني

منالجهتينفيوهيالزخرفةنباتيةالمملوكَيالطرازعلىمضغوطة

.المجموعدفتي

الملكمالك)يا:أولها،أدعيةالأربعينالأسمذكرتمامبعدجاء-ا

وآلهمحمدعلىتصليأنالأسماءهذهبحقأسألكوالآخرةالدنيامليك

...وصحبه

2/575المؤلفينمعجم-5/62الاعلام

.5/153الذهبشذرات-1/09الظنونكشف

395()



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:توع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

383/3

الكلامعلم

السنة.أهلعقائدفيالدجنّةإضاءة

هـ".4101تا"أحمدبنمحمدبنأحمد،المقري

ثقتي(وبه):البسملةبعد

الأشعريالمالكيالمغريي-المقريالفقيرأحمديقول

عبيدهبهإعتنىماأجلّ-توحيدهالذيللّهالحمد

أربمنأملوامامنيلهم-العرييالهاشميالبرإياكنز

تلو!باحسانوأتباعقدراً-علواصحابوأآلمععليه

ومختتممبتدأبهايز!وا-وأتموأسماتحياتأز!ى

دي:

:المقاس51لأسطر:اعددق36

مشرقي.

حمر.وأأسود

المالكي.هماممحمدباسمتملكالرسالةآخرفيجاء

1/49المكنونإيضاح-1/157العارفينهدية

.1/248المؤلفينمعجم-1/237الاعلام

)495(

)علطلملىكل(

اسمك!ه32



علطلمركل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

413

الكلامعلم

التقي.أربابوعقيدةالهدىإعلام

هـا".632تا"اللّهعبدبنمحمدبنعمر،السهروردي

وآنامنيّإلتمسفقدوبعد...الغمةغشاةرفعالذيالحمدالبسملةبعد

.الهدىإعلاموسميتها...عقيدةلهاكتبأنّ...بمكةمجاور

والاتفاقالمسلمينحقوققضاءووجوبوالجماعةالجمعةوجوبونعتقد

دونرآينانستبدلولافيهإجماعهموإنعقدعليهاتفقواماعلىمعهم

المسلمين.إجماع

ي:

.معتاد

.الصفدىمحمد

هـ.099

اسما*.5:المقاس31سطر:لأاعدد54

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

تجليد.بدون

الحقعبدبنالجوباساللّهعبدبنأحمدالسيدبإسموقفأولهفي

تجليدلىإويحتاجتقطيعبهالحواسأحمدتملكأولهوفيالجوباس

وترميم.

5/153الذهبشذرات-2/1571الظنونكَشف

.5/62الاعلام-2/575المؤلفينمعجم

)595(



لملىرو()ول

389:الرقم

الكلامعلم:الفن

اللّه.إلاإلهلاكلمةإعرابتحقيقعلىالانباهانباء:العنوان

اهـا".ااْتا"الدينشهاببنحسنبنإبراهيم،الكوارنى:اوو!

وحدانيتهعلىوالأنفسالاَفاقفينصبةالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

السديدالقولهول...الذكيإيهافهذابعدأما...سليلاًبرهاناً

.الإعرابفيالكلاممعظمهمماالتوحيدبكلمةيتعلقعماالمعرب

عليهاللّهصلىاللّههوبلكَلابرداءالمتوشحاللّهإلاإلهلاأنهفاعلم:المخطوطةنهاية

...عليهأبدادواماًبكمالهوسلم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

99:وراقلأاعدد
سما4ك!12:المقاس52:الأسطرعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

الخاتمة.دعاءآخرهفي:ملاحظات

1/11الطالعالبدر-1/128المكنونايضاح:المصادر

.1/35الاعلام-1/91المؤلفينمعجم

)695(



علطلملكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

لخط:انو!

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

94/3

الكلامعلم

الحسنى.الفهأسماءشر!فيالأوفى

)د.ت(الحنفىالصوفيويعلىبنبكرأبو،الصوفيوى

الحسنىبالأسماءوالمعروفالعليابالصفاتالموصوفللّهالحمد:البسملةبعد

مختصرفهذاوبعد)!ذا(الأسنىالهوعلىالأعلىرسولهعلىوالصلاة

أبيروايةعليهاإشتملتالتيوهيالحسنىالأسماءشرحفيبالأوفيمسمى

الجامعفياللّهرحمهالسيوطيالإمامنقلهماعلىعنهاللّهرضيهريرة

....الصغير

غيرمنحصرةإذنتعالىاللّهفأسماءإسمألفتعالىللّهإن:بعضهمقالوقد

التعرضتركفعوالتسعينالتسعةحكمبيانأرادبل...والتسعينالتسعةفي

انتهىوقدالجنةدخلأحصاهامنبصفةالموصوفةالأسماءحصرأولغيرها

...التمامعلىللّّهوالحمدالأنامربسماءأشرحفيالكلام

ي:

تعليق.

هـ.879الحجةذي9

سمأاهه*312.:ساول91:الأ!!دأ334ب183من

مشرقي.

حمر.وأأسود

بلل.

زخرفتهامضغوطةميدالياوسطهوفيجلديالخارجومن،الداخلمنكرتوني

الأغلب.فيالنمطفارسيوهومضغوطةمزدوجةبخطوطإطارحواشيهوفينباتية

.الشرُحعنل!ثاتمييزاالأحمرباللونالحسنىالإل!ثةالأسماءجاءت-ا

795()



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

)علورءالملىكل(

1432/

الكلامعلم

.الوجودوحدةمعنىمنالمقصودإيضاح

ا".143ا"تالغنىعبدبنإسماعيلبنالغنىعبد،النابلسىالغنىعبد

عبد...فيقولبعدأما...الوجودبوحدةالموصوفللّهالحمدالبسملةبعد

المعنىتحقيقفيصكملتهارسالةهذه..النابلسىبنإسماعيلبنالغني

وحدةمعنىمنالمقصودإيضاحوسميتها...تعالىاللّهأهلعندالمراد

الوجود.

الخفىالشركعلىالكلاماستوفيناوقدعنكخرجتإلالكيبينولا

.الإمكانبحسبإرسلانالشيخرسالةعلىشرحنافي

:دي

نسخ.

اهـ.903

اسم،2*ه5.17:المقاس15الأسطر:عدد121221من

حديث.

حمر.أوأسود

رطوبة.

قديم.

الأولى.الرسالةعنومخالفحديثورقهاالرسالةوهذهنقولاخرهفي

1/095العارفينهدية-1/158المكنونإيضاح

.4/32الاعلام-2/176المؤلفينمعجم

895()



حكلورالحلىكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوميفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

9901

الكلامعلم

الشيبانىعقيدةشرجفيالمعانيبديع

.هـا"369!اتالحسنبنعطيةبنعلى،علوان

فلماوبعد...السْعادةمالرأسمعرفتهجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

النجمشرحسوىشرحاًلهاأجدولم...اللفظسلسلةالشيبانىعقيدةكَانت

وأوشحهبمهماتالحقهأنغيرمرةفكرىفيسنح...عجلونقاضىابن

.بتتمات

منوالطتاوىالمالكيةمنواللخمىالشافعيةمنالحليمىقالوبهذكر

./غيرذلكوقيلالحنابلةمنبطةوابنالحنفية

ي:

نسخ.

الخطيب.بناللّهرحمةمحمد

اهـ027

913
سماك!5.2ا5.7:المقاس15لأسطر:اعدد

حديث.

حمر.وأسودأ

رطوبة.

،الخطاببنوعمربكرالصديقلابيالمسانيدمنمجموعة138-ق131قمن

موسى،مسعودبناللّهعبد،وقاصأبىبنسعد،الزبير،عفانبنعثمانّ

أبيبن،يساربنمعقل،الحصيببنبريّدة،الحارثبننفيعبكرهأبو،الأشعرى

بنالنعمان،أوسبنشداد،الأنصاريقتادةأبو،سهلبنزيدطلحةأبى،كعب

الخطيب.زكىمحمدباسمتملكأولهوفي،أرقمبنزيدبشيرُ،

8/317.الذهبشذرات-3/4211الظنون!شف

.42/31الاعلام-2/476المؤلفينمعجم

)995(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

)علورءالملىكل(

121/12

الكلامعلم

الخلقأَجَلِفيالحقتبيين

)د.ت(العينيالفقهيمحمد،العيني

فيقولوبعد...والمثالالشريكعنالمنزهالمتعالالكبيرللّهالحمد

كثيرمناعتقدقدقسطنطينيةنزيلالعينيالفقهيمحمد...الفقير

والصلةكالصدقةالصالحةالأعمالأنالصوفيةوالمشايخالمحدثين

للحلائقبأنوحكمواينقصهوالظلمالفسقوأنالعمرفيتزيد

أجلفيالحقتبينوسميتها..الرسالةهذهألفت...ومبرممعلقأجلين

....الخلق

للتوبةوالتسويفالطاعةعنكسلتطويلهفيإذشرعاًممنوعوهو

عليهنصواكماللقلبوالقسوةللاخرةوالنسيانالدنيافيوالرغبة

صلىالنبيأمروقدعبادةفهوالعذابمن)كذا(النجاتدعاءوأما

منمسعودابنرواهفيمامرّكماالأولدونبذلكوسلمعليهاللّه

حبيبة.حديث

ي:

نسخ.

لحصاريالكوزإبراهيمبنأحمد

الأسطر:عدداب01-اب.يا

أوروبي

حمر.وأسودأ

حديث.كرتوني

)506(

اسم*ه6.23:المقاس34



)علطلملىكل(

283/3:الرقم

الكلامعلم:الفن

المسلمين.فرقمذاهببيانفيالمسترشدينتحفة:العنوان

للّهالحمدوسلموصحبةوالهمحمدسيدناعلىاللّهوصلىالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بيانفيمختصرةرسالةهذهوبعد...اتباعهوأرزقناحقاًالحقأراناالذي

اللّهرسولعليهكَانماعلىكانواالذينالسنةأهلمقالاتمنطرف

...وسلمعليهاللّهصلى

..نصرتهالعالمأهلعلىيجبعليأولادمنالخلافةإدعىمنوقالوا:المخطوطةنهاية

غيرالحقعلىوكلهم،واعتقاداتهمالإسلاميةالفرقمقالاتبعضهذه

!انواماحيثمعهموالحقالحقعلىفإنهموالجماعةالسنةأهلإلا

...مذهبهمفيخالفهممنوخذلتعالىاللهنصرهم

:الماديالوصفبياثات

نسخ.:الخطنوع

اسم*ه31:المقاس91الأسطر:عدد-0337:لأوراقاعدد

حديث.-مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاشود:الخبرلون

.عبدهاللّهعبدملكعريضذهبيبخطكتبالرسالةاخرفي:اف

)106(



ل!لكل()ول

2743/:الرقم

الكلامعلم:الفن

التوحيد.جوهرة:العنوان

هـ"".4101!"تحسنبنإبراهيمبنإبراهيم،اللقانى:المؤلف

صلاتهمعاللّهسلامثمصلاتهعلىللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

التوحيدىعنالدينعرىوقدبالتوحيدىجاءنبيعلى

اللآخرناقص:المخطوطةنهاية

غوىقدلهولاىيملومنوالهوىنفسىثمالرجيممن

حجتنامطلقاالسؤالعنديمنحناإناللّهوأرجوهذا

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

اسم151ك!ا5.6:المقاس21سطر:لأاعدد-0687منق:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

.أسود:الحبرلون

رطوبة.:الآفات

قديم:التَجليد

اللآخر.ناقص:ملاحظات

-1/062الظنونكشف:المصادر

.1/28الاعلام

1/8المؤلفينمعجم

)652(



)علور-الملىكل(

1188:الرقم

الكلامعلم:المحفن

البراهينأمعلىحاشية:العنوان

اهـا".377تا"أحمدبنمحمدبنإبراهيم،الباجوريما:المؤلف

إبراهيمفيقولوبعد...ذاتهفيتوحدالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

المقدمةعلىبهيةكتابةأكَتبإن...الأخوانبعضسألنى...الباجورى

لذلك.صدرىفإنشرحبالسنوسيةالمشهورة

المؤمنيندعاءاخرذلكلأنإختتامحسنفيهالعالمينربللّهالحمدوقوله:المخطوطةنهاية

علىعلامةبهالدعاءضملأنالقبولإلىإشارةأيضاًوفيهالجناندارفي

إجابته.

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الخطيبالخيرأبواللّهرحمةمحمد:الناسخاسم

اهـ027:النسختاريخ

52الأسطر:عدد5.:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:الاقات

حديث.:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىمفككةاوراقه:ملاحظات

1/41العارفينهدية-1/509البشرحلية:المصادر

.1/71الاعلام-1/57المؤلفينمعجم

)306(

سما5.6*33:سلمقاا



)علور!لملكل(

:1701الرقم

الكلامعلم:الفن

النسفية.للعقايدالتفتازانىشرحعلىحاشية:العنوان

.ا"د.ت"الحنفىمحمدبنرمضان،أفنديرمضان:اوو!

بنرمضان...يقولوبعد...بالعظمةتوحدالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

...للشيخ...العقايدبشرحالمشهورالمختصررأيتلما...الحنفىمحمد

شرحاً.لهأشرحأنأردت...والدينالملةسعد

وال!مالالعالىالمرتفعالمكاناللغةفيالشرفمطلقفيلاالقونةالآثار:المخطوطةنهاية

.الكتابتمالملائكةأفضليةعلىدلالةفلا

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

الأسطر:عدد091:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:الافات

حديث.:التجليد

.تعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

.2/1451الظنون!شف:المصادر

)406(

سما4*52)ه:لمقاسا12



)علورالملىكل(

:203/4الرقم

الكلامعلم:ا!ن

النسفية.العقائدشرجعلىحاشية:العنوان

هـ!".862تا"الخيالىموسىبنأحمد،الخيالى:المؤلف

الخطيربعدبلطفةتعالىاللّهعاملهالنحريرالشارحقالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

اقتداءبالتحميدالتسميةيَعقيبفيأقولللهالحمدبالتسمةماتيمن

المجيد.الكتابباسلوب

الوجههذاانّيظهروبهالانبياءحقفييقبللامماالإدعاءهذاقوله:المخطوطةنهاية

وذواللّهيشاءمنيؤتيهتعالىاللّهبلالفضلوأنفقطتفضلهميقيدأيض

العظيم.الفضل

:الماديالوصفبياثات

.معتاد:لخطانوع

سما4*22:المقاس91:الأسطرعدد021-77ق!ا:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

حديث.:التجليد

7/343الذهبشذرات-3/4511الظنون!شف:المصادر

.1/262الاعلام-1/315المؤلفينمعجم

)506(



)علورالملىء(

4601/2:الرقم

الكلامعم:الفن

النسفية.العقائدشرحعلىحاشية:العنوان

هـا".862ت!"الخيالىموسىبنأحمد،الخيالى:المؤلف

للناسوهدىنورفيه!تاب...لمستاهلهالحمدبعدأماالبسملةبعد:المخطوطةبداية

..النسفيةالعقايدشرحمنالخفيةالمكامنإلىيرشدك

اللّهبيدالفضلوأنفقطتفضلهميقيدأيضاًالوجههذاأنيظهروبه:المخطوطةنهاية

العظيم.الفضلذوواللّهيشاءمنيؤتيه

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

الدينوجيهمحمد:الناسخاسم

هـ.ا926:النسختاريخ

سم02بم!.533:المقاس12لأسطر:اعدد-08701قامن:الأوراقَعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضه:الآفات

قديم.:التجليد

.تعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

7/343الذهبشذرات-2/4511الظنونكشف:ا!ادر

.1/262الاعلام-1/315المؤلفينمعجم

)656(



)علور!لملىكل(

4601/3:الرقم

الكلامعلم:الفن

النسفية.العقائدشرجعلىحاشية:العنوان

.اهـا"174تا"مصطفىبنحميدبنمحمد،الكفوى:المؤلفه

المطلقذ!رأنهأعلهـاا"اةا"الكلامبخيرإتباعاًقولهالبسملةبعد:المخطوطةبداية

المجيد.اللّهكَلامإتباعاًوجهينبالحمدالإفتتا!

وآخرهال!خرناقص:المخطوطةنهاية

معالسالبتينضربمنحاصلةثمانيةالصغرىإيجاباشتراطباعتبار

ضربانسفطالمقدمتينإحدىكَليهوباعتبارالأربعالمحصورات

...اخران

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سم5.3353*:المقاس21الأسطر:عدد1-1126قاكا:الأوراقَعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

بلة.مقا:لعنهيةامورلأا

رطوبة.-رضهاتفالاَا

قديم.:التجليد

اهـ.022سنةمقابلةوبهالآخرناقص،تعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

3027/المؤلفينمعجما-2/481الظنون!شف:المصادر

)706(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

)علور!ل!لىء(

937

الكلامعلم

الإظهارخلاصة

أهـ!"031حياكانا"تالدمشقيالدينمحيبنعلى،الدمشقي

ملكهفيشريكلهيكنولمولداًيتخذلمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

!تابطالعتلما..الدمشقىالدينمحي...ابنعلى...فيقولبعدأما...

المسائلفيهوآذ!ركَتابصنعأأنّ..الحقبإظهارالمسمى...الشيخ

.الإظهارخلاصةوسميتهالخمس

منوعشرينالحادىوالبابعشرالسادسالبابفيبهمصرحهو!ما

وسلمعليهاللّهصلىمحمد!ونفيونقلاًعقلاًاستحالةفلاالعددسفر

المذنبين.شفيع

.معتاد

.الدمشقى(الدينمحيبن)علىالمؤلف

اهـ031

017

حمر.وأأسود

قديم.

.إطاراتيه

سمأ6*22:لمقاسا91:لأسطراعدد

)688(



)محلطلملىكل(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

ا!لؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التَجليد:

:ملاحظات

:المصادر

8301/11

الكلامعلم

الأعظمالإسمفيالمنظمالدر

هـ".119"اتمحمدبنبكرآبيبنالرحمنعبد،السيوطىالجلال

عنسيتلتلماوبعد...الحسنىالأسماءلهالذيللّهالحمدالبسملةبعد

الآحاديثمنفيهوردمااتبعانفأردتفيهوردوماالأعظمالأسم

.آقوالالأعظمالأسمفيفأقول...والآثار

وهوالفهآقسمهقسملمآقالعباسإبنعنجماعةإبنعلىطريقمن

تعالى.أسمائهمن

ي:

نسخ.

السيوطي.الرحمنعبد

هـ886

135-136

مشرقي

حمر.وأأسود

سما8*93:سلمقاا53:لأسطراعدد

ورطوبة.أرضه

(.)مملوكيقديم

مفككة.وأوراقهتعليقاتبعضهامشهعلى

851/الذهبشذرات1/734-الظتون!شصْ

.33ْ1/الاعلام3/82-المؤلفينمعتم

)906(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الآوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

ل!لىكل()ول

131/13

الكلامعلم

لأسمعهمخيرافيه!اللّهعل!اولوا"تعالىقولهفيماعلىالأشكالدفع

"..لتولواأسمعهمولو

فهذه...الصوابلمهديوالصلاةالكتابلمنزلالحمدالبسملةبعد

خيراًفيهماللّهعلمولوا"الأنعامسورةفيقولهعلىمتعلقة!لّمات

ش!لانهمنالآشكالمنيتوهملمادافعة""لتولواأسمعهمولولأسمعهم

...التناقضمنيتوهممالدفعومتضمنةمحالالنتيجةأنمع)!ذا(أول

المقدمةمنفيهممابينالتناقضتوهمدفععرفتآيضاًقررناوبما...

فيفيهمخيرلاانهمنالأولىمنالمتوليوانتفاءتولواماأنهممنالثانية

عنالإذهانتفرغوعدمالعوائقاموا!تلاطممعهذامتعددةمواضع

...والبحثالعائق

ي:

نسخ.

أا-13أا11

أوروبي

اسمهكر6.23:المقاس23الأسطر:عدد

حمر.وأآسود

حديث.!رتوني

الموضوعذاتفيالخادميمفتيالمدعورسالةمنقطعةبالرسالةآلحق

سطراً.عشرأحدفيتقعوهي

العضديةشرحعلىالكلنبوىحاشيةمننقولبهاجذاذةألحقوقد

تعليق.بخطللدواني

)061(



علورالحلىكل(

1187:الرقم

الكلامعلم:الفن

والتصوفالتوحيدعلمفيرسائل:العنوان

أهـ"143"تالغنيعبدبنإسماعيلبنالغنيعبد،النابلسىالعنىعبد:اوو!

...النابلسيالغنيعبدللشيخالتوحيدعلمفيمسايلهذهالبسملةبعد:المخطوطةبداية

والتصوفالتوحيدعلمفيمسائلفهذهبعدأما...العالمينربللّهوالحمد

التوحيدعلمفيمدققصوفيأ!برعنهايعجزعنهاوسألالأمراتفقإذا

.والتصوف

والمسلمينالمؤمنينمنإخوانهمجميعلىإويهديهاالفاتحةويقراء:المخطوطةنهاية

العالمين.ربللّهوالحمدوالأمواتمنهمالأحياءوالمسلمات

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اهـ.935:النسختاريخ

أسمأ*5.51:المقاس1.الآسطر:عدد2!ا:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

سود.أ:لحبرالون

رطوبة.:الآقات

حديث.:التجليد

.وأورادأدعيةاخرهفي:ملاحظات

1/595العارفينهدية-3/03الدررسلئا:المصادر

.4/33الاعلام-3/176المؤلفينمعجم

)611(



الرقم:
الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)علور!ل!لكل(

74/3

الكلامعلم

والجماعة.السنةأهلمذهبفيحنيفةآبورسالة

.هـا"15"تْاليتمىثابتبنالنعمان،حنيفةآبو

والجماعةالسنةآهلمذهبأنوإخوانيصحابيآاعلموا:البسملةبعد

لاالخصالهذهعلىيستقيممنكمكانفمنخصلةعشرآثنتىعلى

بهذهوإخوانيآصتابيفعليكم)!ذا(الهوىصاحبولامتبدعاًيكونّ

يوموسلمعليهتعالىاللّهصلىنبيناشفاعةفيتكونواحتىالخصال

...باللسانّالإقرارهوالإيمانّبأنّنقر:الأولىالقيامة

ومطهرةالمؤمنينوأمالعالميننساءأفضلالكبرىخديجةبعدوعائشة...

الزناولدفهوبالزناعليهاشهدفمنالروافضقالتعماوبرئيةالزنامن

لقولهخالدونالنارفيالناروآهلخالدونالجنةفيالجنةوأهل)كذا(

حقوفي(خالدونفيهاهمالجنةأصحاب)اولئكالمؤمنينحقفيتعالى

(.خالدونفيهاهمالنارصحابأ)أولئكالكفار

ي:

تعليق.

سما532*9.02:لمقاسا31:لأسطراعددب58أ83

وروبيأ

.سودأ

الفارسية-الطريقةعلىملونبورقخارجهعظيقدحديث!رتوني

يظهر!ماالمتوازيةالمائيةالخطوطالنسخةهذهأوراقتظهرفي-ا

وهيالصنعفرنساويةأنهاعلىيدلمماالورقاتبعضآطراففيختم

.اللونءصفرا

.8/36الاعلام-4/33المؤلف!نمعجم-3/594العارفينهدية

)612(



)علورالملىكل(

:131/03الرقم

الكلامعلم:الفن

الذهني.الوجودفيالعينيالشهودرسالة:العنوان

.هـ689ْ2"تخليلبنمصطفيبنحمدأ،زادهطاشكبرى:اوو!

الاذهانجؤودالو-عنبذاتدتقدستيامنانحنانيااللهم:البسملةبعد:المخطوطةبداية

لماالذهنيالوجودمباحثفيالعينيالشهودرسالةفهذهوبعد...

--.الغـضلا،راءآمشاهدهافيوتصادمتالعلماءأذهانفيهاتعار!ت

...وخاتمةومسلكينمقدمةعلىمرتبةوالرسالة

ومعلومبالنفسرالقيامبإعتبارعلمالذهنفيالحاصلةالماهيةأنومنها...المخطوطة:نهاية

جزتيةآوو!ليةالآولبالإعتبارجزئيةأنهاومنهاالإعتبارهذابدون

انهاولعمريتحصىلاالتيالفوائدمنغيرذلكلىإالثانيبالإعتبار

....العصاتفاريقمنأجدى

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

أسم*ه5033:المقاس31:الأسطرعدد11-94اب34:الأوراقعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

حديا.كرتوني:التجليد

8/353الذهبشذرات-2/6801الظنونكشف:درلمصاا

.1/257الاعلام-1/803المؤأغينمعجم

)613(



لملكل()ول

117/7:الرقم

الكلامعلم:ا!ن

الوضعوخطابالتكليفخطاببينالفرقإثباتفيرسالة:العنوان

)د.ت(الدينمحيبنالسعيدمحمد:المؤلف

خطاببينالفرقأيضامنيّإلتمستفإنكوبعدةوالتصليةالحمدلةبعد:المخطوطةبداية

ناولكمفيكماللّهباركولديفاعلمالوضعوخطابالتكليف

الحا!م!انفإنعنهنفيهأولأمرأمرإثباتهوحيثمنالحكم

آمربينالربطإثباتوحدهالعاديسميوالتكرارالتجريةأيالعادة

وآخر.

الاحكاممنواحدكلمعتجريالخمسةهذهلكوننظرتفإذا...:المخطوطةنهاية

مثلهافيخمسةضربمنفايضةوعشرينخمسةالجملةكانتالخمسة

...المطولاتمنيطلبذلكوتوضيح

:الماديالوصفبيانات

مغريي:الخطنوع

يعقوببنمحمدبنالقادرعبد:الناسخاسم

هـا278:النسختاريخ

اسم؟6*ه23:اض25لأسطر:اعددأ64-ب24:وراقلأاعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي:اب

جوانبه.بروزتقدالزخرفة

)614(



)علطلملكل(

:0013الرقم

الكلامعلم:الفن

)القديمةأالواجبإثباتفيرسالة:العنوان

هـا".189ا"تالصديقيأسعدبنمحمد،الدواني:اوو!

محمد..فيفولوبعد...شأنكآعظمماسبحانكسبحانكالبسملةبعد:المخطوطةبداية

براهينوجوهالرسالةهذهفيجردتقدالصديقيالدوانيآسعدإبن

...الواجبإثبات

غيرمسموعةالمنعمحلفيالضرورةودعوى...الإستلزامعلىيدلإنما:المخطوطةنهاية

تعليقاتنا.بعضتعثرفيربماتفصيلمزيدالمباحثولهذه

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

اسم*5.233:المقاس51لأسطر:اعدد41:لأوراقاعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضهالآفات

حديث.:التجليد

أهـ،133سنةشيرازىإسماعيلمحمدباسمتملكاتأختامأولهفي:ملاحظات

وطمستقطيعبهاهـ،3).سنةالدينترابأبوأحمدميربنمحمد

.تعليقاتهامشهوعلىالكلماتلبعض

8/016الذهبشذرات-/1842الظنونكشف:ا!در

6/33.الاعلام-3/126المؤلفينمعجم

)615(



)محلوو{لملىكل(

131/11:الرقم

الكلامعلم:الفن

.الوجودواجبإثباتفيرسالة:العنوان

للواجبواحدفردوجودإثباتالتوحيدمحصلأناعلم:البسملةبعد:المخطوطةبداية

لاخبرآناللّهإلاإلهلا!لمةعلىأوردواولذامنهآخرفردوامتناع

الطيبةال!لمةتدلإنماالأولفعلىممكنأوموجودإمافيهاالمقدر

...امتناعهعلّىلاآخرفردعدمعلى

باسلامهمللحكمإليهيعتاجلامماالسامعين!افةعلىذلكوظهور...:المخطوطةنهاية

ليسواالعوامانعلىتنبيهاًفيهولعل!انالشارععندظهورهبل

لاتبارداللّهقالماآنإلىإشارةفيهوأيضاًبتفاصيلبالعلممكلفين

...وسلمعليهاللّهصلىالنبيقالماوإلىوسعهاإلانفسااللّهيكلف

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سماه*6.33:سات33لأسطر:اعددلاا60-أ601:قورالأاعدد

حمر.وأأسود:الحبرلون

وربي.ا:الورقنوع

حديث.!رتوني:التجليد

شيةومنهاحا!تبمننقولاتهينصوصبالرسالةألحقت:ملاحظات

نفسه.المطولعلىالسيالكوتي

)616(



)علورألملىكل(

334/3:الرقم

.الكلامعلم:الفن

الآخرةأمورفيرسالة:العنوان

بعينهاوالأهوالالأحوالمنالاَخرةفييقعماجميعأنإعلمالبسملةبعد:المخطوطةبداية

..الدنافيمثالله

الفهفضلذلكالألبابأولىمنوجعلهالمحجوبعلمهمنعلماًوءاوو:المخطوطةنهاية

العظيم.الفضلذوواللّهيشاءمنيؤتية

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:الخطنوع

اهـ913:النسختاريخ

سما*5.126:المقاس21:الأسطرعدد-0334قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.اسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

بقع.به:ملاحظات

)617(



)علورءالملىكل(

7401/8:الرقم

الكلامعلم:الفن

الإيمانفيرسالة:العنوان

زعمالناسبعضآنإعلم...عبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

مد!سردينالدومتوبةولديهصادراً!فربندنأ!رالقائلقولإنه

كفز.وآنهالإيمانفي.الشكيوجب

علمآهوسبخانهواللّهوالبيع!النكاحبالشرص!بتعليقهاتبطل:المخطوطةنهاية

.الأقومالسبيلينتهيإليهوأحكم

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

ولىبنعثمان:الناسخاسم

هـ3711:النسختاريخ

اسم5832:المقاس91الأسطر:عدد165166!ق:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.اسود:لحبرالون

رطوبة.-رضةأتفالآا

)ممدوكي(يمقد:لتخليدا

تعليقاتهامشهوعلىمفككةوأوراقهبقعبه:ملاحظات

)618(



)علورالملىكل(

6601/4:الرقم

الكلامعلم:ا!ن

الدقيقمعناهوتحقيقالزنديقلفظةتصحيحفيرسالة:العنوان

هـ"ا.049""تباشاكمالبنسليمانبنحمدأ،باشاكَمالابن:اوو!

فيمعمولةرسالةهذهوبعد...التوفيقوليللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الزنديقلفضلةفنقول...الدقيقمعناهوتوضيحالزنديقلفظةتصحيح

.معربفارسي

منيستحيولاالفتوىعلمفيشامخاًكعباًلنفسهيدعىكيف:المخطوطةنهاية

الخالق.منيخافولاالتقوىعملفيماراسخاقدأوالخلايق

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

اسم02*3:المقاس91الأسطر:عدد58-ق53ق!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

رطوبة.:الآفات

(.)مملوكيلتجليد:قديم

مفككة.الأوراقوبعضتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل:ملاحظات

-8/218الذهبشذرات:المصادر

.1/133ا!علام

)961(

1/148المؤلفينمعجم



علصاللكلا)

74/1:الرقم

الكلامعلم:الفن

التوحيدفيرسالة:العنوان

مجهول:المؤلف

معرفهَاعتقدانياعلم..والإكرامالجلالذيللّهالحمد:البسملةبعد:المخطوطةبداية

صمدوآنهآزليقديمفردواحدتعالىاللّهإن:وأقولوالتوحيدتعالىاللّه

لملهندّولالهضدولالهشكولالهشبيهولالهمثلولالهشريكلا

...أبداًكذلكيزالولاونزاًفرداًصمداًأحداًيزل

قلناالرابعةالسماءفيوالنجوموالقمرالشمسالنجومأهلقالةفصل...:المخطوطةنهاية

بزينةالدنياالسماءزيناولقد:تعالىقـولهعليهيدلالدنياالسماءفي:

قصةفيو!ذلكبمصابيحالسماءزيناولقد:تعالىوقال..الكواكَب

حمئة.عينفيتغربوجدهاالشمسمغرببلغإذاحتى:القرنينذي

الرابعة.السماءإلىيبلغلموهو

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـكااا62:النسختاريخ

سما315*9.3،:المقاس17الأسطر:عددب05-أاق:الأوراقعدد

اوروبي:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

بلل.:الافات

الفارسية.الطريقةعلىملونّبورقخارجهغطىقد،حديثكرتوني:ات

!تبمننفولاتعنعبارةهيالمواضعبعضفيتعليقاتتوجد-ا:ملاحظات

الأبصار(تنويرلشرحالمحتار)درمنها

لىإتغيرثمظاهرنسخيبخطفأغلبهاالرسالةهذهقلماختلف-2

المعتاد.الخط

)062(



اعلور!لحلكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

111/5

الكلامعلم

التوحيدفيرسالة

علىوالسلاموالصلاةبتوحيدهأمرناالذيللّهالحمد:البسملةبعد

آيهاعليكوجبماآول...وصحبهالهوعلىالأنبياءأشرفمحمدحبيبه

لهولدولانظيرلهلاآحدٌلهشريكلاواحدبأنهتعالىاللّهمعرفةالمؤمن

...شيءيشبههلالهوالدولا

ثمالفاروقعمرثمالصديقبكرأبووالمرسلينالنبيينبعدالخلقوأفضل

الصحابةثمالمبشرةالعشرةثمالمرتضىعليثمالنورينذوعثمان

وأحشرناأنجمعينعليهماللّهرضوانالتابعينتبعثمالتابعونثمالبدريونّ

....آمينطريقتهمإلىوإهدانامحبتهمعلىهـاقبضنازمرتهمفي

ي:

نسخ.

هـ.239الآخرجمادى

اسم!3حا*18:المقاس51الأسطر:عدداباأ-ا801ق

مشرقي.

أسود.

فقط.الأسفلالجزءفيكرتوني

نسخي.بخطفرضيةمسألةبالرسالةألحقت

)621(



)علصال!لىكل(

/66017:الرقم

الكلامعلم:الفن

لىتعااللّهأسماءخواصفيرسالة:العنوان

ياالإيمانطلبفيالأعلىالعليوهولىتعااللّهأسماءخواصالبسملةبعد:المخطوطةبداية

العصمة.طلبفيعليميااللّهياالإيمانطلبفي!ذلكرحيميااللّه

اسما،ولقانونوثمانيةآسممأتىالأسماءمجملةأسماءأربعةوهي:المخطوطةنهاية

ذلك.فأفهمبعضيؤبعضهامتداخلة

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

03*ص!اسم:المقاس91:الأسطرعدد19-ق9.قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقتْوع

حمرُ.وأاسود:الخبرلون

رطوبة.:الاقات

)ممدو!ي(يمقد:لتجليدا

فيروحانيةرسالةآخرهوفيالولياللّهلنعمةإنشائيةرسالةهامشهعلى:تملاحظا

.إطاراتداخل

)623(



)علور-الم!مص(

117/6:الرقم

الكلامعلم:الفن

والتسلسلالدورفيرسالة:العنوان

(ت.)دالدينمحيبنالسعيدمتمد:المؤلف

نبينآنأيضاًمنيّإلتمستفإنكوبعد:والحمدلةوالتصليةالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الاجرامهذهآنأولاًولديفإعلموالتسلسلالدوراستحالةوجهلك

!لآنتقرروقد..المفردةالجواهرمنلتركبهاممكنةالمحسوسة

...جزئهإلىلاحتياجهممكنمركب

تحكمهيخفىفلاعلمناهفيماتعالىالباريجهاتانحصارزعمومن...:المخطوطةنهاية

..إثباتهولاالأمرنفسفينهيهأوالشرعإثباتعلىعدممنيلزملاإذ

التوفيق.وباللّهدليلبلاالحكمتكلفوالتحكم

:الماديالوصفبيانات

مغريي.:الخطنوع

نفسه.المؤلف:الناسخاسم

هـ.ا276:النسختاريخ

سمأ5.6*33:سلمقاا52:لأسطراعددب24-ب38:قالأوراعدد

اوروبي:الورقنوع

حمر.أوأسود:الحبرلون

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونّبنيجلدي:اف

جوانبه.بروزتوقدالزخرفة

)623(



)علورألملىمر(

117/21:الرقم

الكلامعلم:الفن

الأخرويالبعثعلّىالدلالةفيرسالة:العنوان

(ت.)دالدينمحيبنالسعيدمحمد:المؤ!ف

ايكمليبلو!موالحياةالموتخلقالذيللّهالحمدوالتصليةالبسملةبعد:المخطوطةبداية

هلالبعثعلىالدلالةعنسألتالصالحالابنأيهاوبعد...عملاًأحسن

وآالعقليالوجوبجهةعلىهلعقليةأنهاوعلىنقليةأوعقليةهي

...وإليكمفيكماللّهباركفاعلمالعقليالجواز

والعذابالناروهوالاَخرالجائزللكافرلهبعدلىتعااختاركَما...:المخطوطةنهاية

الدلالةعرفةابنالإماموقال..وكرمهبمنهالسلامةاللّهنسئلالأليم

التوفيق.تعالىوباللّهذلكفيللعقلمجالولاسمعيةالآخرةعلى

:الماديالوصفبيانات

مغريي:الخطنوع

نفسه.المؤلف:الناسخاسم

هـ2781:النسختارنخ

سما5.6*33:المقاس52الا!سطر:عددب01-4ب301:الأوراقعدد

اوروبي:الورقنوع

.سودأ:لحبرالون

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي:اب

جوانبه.بروزتقدالزخرفة

)624(



)علورالملكل(

76/3:الرقم

الكلامعلم:المحفن

العقائدفيرسالة:العنوان

البسملة:بعد:المخطوطةبداية

بطلانآثارعنالحكممنزه-والشأنالوصفعاليللهالحمد

عدناننسلمنالمصطفينبينا-شرائعهمبديعلىالصلاةمنه

بهتانللمرعىالسحبجادتما-ل!مالتابعينثموالصحبوالآل

عواناخير!انواوللشريعة-مهجتهمللدينبذلواوكلهم...:المخطوطةنهاية

إيمانسلبيأمنآمينقالمن-أبداًحبهمتسلبنيلايارب

نيسانقطرمنالربىوجهاخضرما-بالخيريذ!رنيمننضرةودام

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سمأ3؟8كر9.03:سالمقا71:سطرلأاعددب26-تا23من:وراقلأاعدد

اوروبي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

حديا.!رتوني:التجليد

آفعالببابثمبالإل!ياتفاتبدأأبوابإلىمنظومتهالناظمقسم-ا:تملاحظا

فالإمامة.المعادذكرثمبالنبواتثمالعباد

)625(



)علورال!لء(

:08/1الرقم

الكلامعلم:الفن

العقايدفيرسالة:العنوان

ناالإخوانأيهافإعلمواوبعد..نوالهعلىللّهالحمد:البسملةبعد:المخطوطةبداية

ي!فيولادليلعنالمطابقالجزموهيالمعرفةالإيمانّعقايدفيالواجب

منمالخصتهذلكوتحقيقدليلبلاالمطابقالجزموهوالتقليدفيها

...خمسةأمورعنينشأالحادثالحكهـاأنّالسنوسيالإمامكلام

!ثيرعندالمطابقالتقليدف!يهينبغيولاالمحضالجهلفيهوينتشر...:المخطوطةنهاية

العامةمن!ثير)كذا(عنوفضلاًالمعرفةعنفضلاًالعلمبهيظنممن

عليهآنهآمامةأبيعنرويوقدريببلاالزمانّهذاأدركناولعلنا

:قالوالسلامالصلاة

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

اسم*3ا2.9:المقاس21الأسطر:عددب-9أامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

اسود.:لحبرالون

حديث.:التَجليد

بن)محمدوهوالسنوسي!لاممنإنهاجامعهاقالالرسالةهذه-ا:تملاحظا

.(7/541الإعلام)انظر598/تالسنوسيعمربنيوسف

)636(



)علور-الملىكل(

393/5:الرقم

الكلامعلم:الفن

العلمفيرسالة:العنوان

...وجودهينابيععبادهعلىأفاضالذيالكريمللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

إلىالعبدبهتفردماوأحلالإنسانّأوتيهماأفضلالعلمفإنّبعدأما

الرحمن.الرحيم

إنتهى.المهيلالفرعهذابعضشرحالطويلاليومهذااشاربعضفهذا:المخطوطةَنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

:المقاس42الأسطر:عدد58-57:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديا.:التجليد

.نقولاخرهوفىتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

)627(

اسم22*6



)علورالملكل(

117/3:الرقم

الكلامعلم:الفن

النفسيالكلامفيرسالة:العنوان

(ت.)دالدينمحيبنالسعيدمحمد:المؤلف

إند:وإياكاللّهوفقنيالكريمالإبنأيها:وبعدوالتصليةالبسملةبعد:المخطوطةبداية

مدلولفيالاعلامللأئمةمازبدةفيهالكأختصررسالةمنيّسألت

مدلولهآوالعاليةبالذاتالقائمالنفسيالكلامهوهل)..(المعجزالنظم

...عينهلاالقديمالنفسيالكلاممدلول

ينتظمبهماإلىوالداعيالعباد!مالفيهماإلىالهاديلأنهوذلك...:المخطوطةنهاية

)..(اللفظفيبإختلالالعوجمنشيئالهيجعلولموالمعادالمعاشصلاح

...المعنيفي

:الماديالوصفبيانات

مغرجما.:الخطنوع

هـ2761:النسختاريخ

نفسه.المؤلف:الناسخاسم

سما6لأ5*23:المقاس25لأسطر:اعددب02-قهب:وراقلأاعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رضة.أ:تفالآا

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي:اب

كلها.الجوانبوبروزتالزخرفة

)628(



)علور-الملىكل(

117/5:الرقم

الكلامعلم:الفن

.الأشعريعندالكسبمسئلةفيرسالة:العنوان

لا(..)دالدينمحيبنالسعيدمحمد:المؤلف

الكسبمستلةأنذكرتفإنكوبعد:والحمدلةوالتصليةالبسملةبعد:المخطوطةبداية

مذهباوهماالفاسدينالمذهبينعنالحقالمذهبهوالذيوتمييزه

!لاممنلكأجمعأنيولديفإعلمعليكإلتبسمماوالقدريةالجبرية

...الغطايكشفماالمحققينالأئمة

بالمعنيالفعلوبالذاتأولاًبهالمكلفأنّالمرادبأندفعهويمكن...:المخطوطةنهاية

وبالتبعثانياًالمصدريبالمعنيبالفعلالتكليفينافيفلابالمصدرالخاص

...تبعاًبهالتكليفيمنعلاخارجاًلهوجودلاإعتبارياًأمراًوكونه

:الماديالوصفبيانات

مغرجمأ.:الخطنوع

نفسه.المؤلف:الناسخاسم

هـا276:النسختاريخ

سما5.6*23:ستا52:!لأا!دب38-ب3:ْوراقلأادع!

وروبيا:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رضة.أ:تفالاَا

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجددي:التجليد

جوانبه.بروزتوقدالزخرفة

)962(



)علطلملىكل(

0113:الرقم

الكلامعلم:ا!ن

وعلاجلالحقمعرفةفيرسالة:العنوان

(.تد)الشيخانيالكردىيوسفمحمد،الكردى:اوو!

يوسفمحمد...فيقولوبعد...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

على...شيخيعلىأخذتوعونهاللّهبحمدفإنىالشيخانىالكردى

..الكردالشافعيالبيومي

إلىعصرهأهليدعواأنفيلهإذنالبيومىعلىالشيخأنمعناهما:المخطوطةنهاية

.-وأوليائهبأحبابهاللّهنفعناوتعالىسبحانهالحقمعرفة

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

أنسمحمد:الناسخاسم

هـ9231:النسختارنخ

سما3*71:سلمقاا21:لأسطراعدد32:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:لاَفاتا

حديث.:التجليد

.تعليقاتهامشهعلى،شعرأبياتأولهفي:ملاحظات

()063



)علور-الملىمص(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الول!:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:تملاحظا

117/8

الكلامعلم

والجسم.والهيولىالجوهرمعنيفيرسالة

...ت()دالدينمحيبنالسعيدمحمد

الطاعةبعزاللّهأعزكالكريمالإبنأيهاوبعد:والتصليةالحمدلةبعد

)..(قدآنكوذكَرتوالجسموال!ثوليالجوهرمعنيعنسألتنيإنك

متفرقاًكَانمالكأجمع)..(وإعانتهاللّهبعونأنافيهاوالجسمالذات

...والمرامالقصدلتحصيلبعضهوأربطالكرامالأعلامالأئمةكلاممن

تكونبعدهماثمذلكعلىلريهالعبدمعاهدةفهيالمرابطةوأما...

فإنعليهوعاهداشترطهماعلىنفسهالعبديحاسبذلكوبعدالمراقبة

المشارطةعقدةجلتقدوجدهاواناللّهحمدوفتقدنفسهوجد

ثمذلكمثلإلىالعودعنيزجرهاعقاباًعاقبهاالمرابطةعقدونقضت

.المرادعلىوحاولوالمرابطةالمشارطةإلىعاد

ي:

مغريي.

.يعقوببنمحمدبنالقادرعبد

اهـ278صفر28

اسم،336*ه:المقاس25الأسطر:عددأ7-اأ46

أوروبي.

وأحمر.أسود

أرضة.

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي

جوانبه.بروزتقدالزخرفة

اهـ.275شوالفيتأليفهامنفرغأنهالمؤلفبينوقد

()631



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)علورال!لم!(

9118

الكلامعلم

مخفيا!نزاً!نتحديثشرحفيالكاشفةالرسالة

)د.ت(الشعورىعلىبنعلى،الباليكسرى

صباح...فيقولوبعد...اختفىثمظهرثمإجتبىلمنالحمدالبسملةبعد

...النبيقولفينظرنتلما...البالكسرىعلىبنعلىالشعورىالدين

ارتبآن...ليعرفونىفخُلقتأعرفأنفأحببتمخفياًكنزاًكنت

بالكاشفة.وسميتها...رسالة

آماالأمتيازوهذهالاَيةلبعضبعضكماللّهفضلبماتتمنوالاتعالىقوله

وآماالمخصوصةأفرجتهممقتضاوأماوحقيقاتهمهياتهممقتضاما

فيهم.تعالىاللّهخلقهاخاصيةمتقضى

تعليق.

.الشكرىعلىحافظ

هـ1375

سماصاك!5.13:المقاس91:الأسطرعدد66

حديث

وأحمر.أسوفى

زخرفة.

رطوبة.

قديم.

.التعليقاتبعضهامشهوعلىإطاراتداخل

.1/568المكنونإيضا!

)632(



)عل!{ل!لىكل(

292/7:الرقم

الكلامعلم:الفن

التوحيدفيالأمالىبدءشرج:العنوان

وبعد...الكمالبأوصافالموصوفالقديمللمولىالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الأمالىبدءفيالعبديقول...الأوشيالدينسراجالقاضىقالفقد

.القولمنيقولكاللآلىبنظملتوحيد

بالهدىرسولهأرسلالذيهو!"تعا"قولهمعنيوهذاوآخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

.المشركونلوكَرهكلهالدينعلىليظهرهالحقودين

:الماديالوصفبيانات

نستعليق.:الخطنوع

:المقاس91الأسطر:عدد-3254قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

اسم03*3

حمر.وأاشود:الخبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

فيكَناشيليهقديمترميماثاروبهتعليقاتهامشهعلىوإطاراتبه:ملاحظات

.98ق-55قمنوالأورادالأدعية

)633(



)علّورالملىكل(

8901:الرقم

الكلامعلم:الفن

للطوسىالكلامتجريدشرح:العنوان

وجودهفيفصولوفيهوآثارهوصفاتهالصانعإثباتفيالبسملةبعد:المخطوطةبداية

والتسلسل.الدورالاستحالةوالاإستلزمهفهو....واجبكَانإنالموجود

لمإنهطائفهَ!لظنوإذابذلكتحصيلعرضهلأنّالاَخرينعنسقط:المخطوطةنهاية

تجريدشر!عنلنايتسرماآخرهذابتركَهالكلإثمالاَخربهيقم

.الكلام

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

هـا980:النسختال!يخ

اسم..*ه17:المقاس51الأسطر:عدد126:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

قديم.:التجليد

الكتابمطالبهامشهعلى،البحرانيحسنباسمتملكآخرهفي:ملاحظات

ومخالف.جديدبخطالأولىوالورقةوتعليقات

)634(



)علور!لملكل(

592/7:الرقم

الكلامعلم:الفن

البهية.الخريدةشرج:العنوان

اهـا".102تا"أحمدبنمحمدبنأحمدالدردير،احمد:المؤلفاسم

فهذابعدإما...التوحيدعقايدبمعرفةقلوبنانورالذيللّّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

العقائدفينظمتهاالتيالبهيةبالخريدةالمسماةمقدمتيّعلىلطيفشرح

المتعلق.قدرناإنماأولفأىالرحيمالرحمناللّهبسم...التوحيدية

اللّهرضيالمفلحونهمفأولئكنفسْهشحيوقومنخصاصةبهمكانولو:المخطوطةنهاية

آمين.بهموعناعنهم

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:الخطنوع

المالكى.العجماوىالسعودأبوبنخليل:الناسخا!

هـا266:النسختاريخ

اسم*ه21:المقاس23الأسطر:عدد-411166صا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

رطوبة.:الاَفات

حديث.:التجليد

اهـ.177سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةعننسخت:ملاحظات

.1/244الاعلام-1/242المؤلفينمعجم:المصادر

)635(



)علور{لملىكل(

7601/8:الرقم

الكلامعلم:الفن

.للبركوىالتوحيدرسالةشرج:العنوان

.أهـ"151حياً!انّتا"البركَاتىأحمدبنموسى،البركاتى:المؤلفاسم

بنالفقيرموسىفيقولوبعد...سواهآلهلاالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

باعتقادالكلفيالكلنجاهكانلماالنكيدى...البركاتيأحمد

معناهابيانفيمرويةوكان...الإخلاصبكلمةالمسماهالتوحيدكَلمة

له.فشرعت..الشرجإلىالمحتاجة...البركَوى...عن

قالهافقدالمقدمةفيفصلناهكماتعالىاللّهفيموجودالمفهومهذاان:المخطوطةنهاية

لتناقض.يلزمهاولاللواقعمطابقوحكمحقاًمؤمنفهوأيمؤمنوهو

:الماديالوصفبياناتَ

تعليق.:الخطنوع

متمد.بنعثمان:الناسخاسم

اهـ173:النسختاريخ

سما4*12:المقاس43:الأسطرعدد-3793قاكا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:الاقات

قديم.:التجليد

سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

اهـ.151

.3/929المؤلفينمعجم-2/482العارفينهدية:المصادر

)636(



صكلطلم!كل(

/76017:الرقم

الكلامعلم:الفن

للبركولمحاالتوحيدرسالةشرج:العنوان

اهـا"176"تمصطفيبنمحمدبنمحمد،الخادمي:المؤلفاسم

المنسوبةالاَتيةتفالكلطوبعد...الموحدينحمدللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

لكونهامحتملة4صوفبعبارةظاهرةكانتلماالبركَوىالإمامإلى

مطلبين.بيانفيأوردناكلامية

يقتضيهماعلىوالمفامالحالوسعبحسبالكلامعلىالكلامهوهذا:المخطوطةنهاية

تآويل.نحعلىويلتعلىهـانظاهرهفعلىظاهرهاعلىإنهعباراتهم

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

.الرزاقعبدمحمدبنعثمان:الناسخاسم

اهـ173:النسختَاريخ

أس!ا!ا*31:المقاس24الأسطر:عدد3-لا36قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

قديم.:التجلتِد

.تعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

3/296المؤلفينمعجم-808سركَيس:المصادر

.7/68اللاعلام

)637(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)علّورالملىكل(

7401/7

الكلامعلم

السنوسية.شرح

اهـ".203حيا!ان!"مدينبنعمربنمحمد،التلمساني

الملالىإبراهيمبنعمربنمحمدتعالىاللّهعبيديقولالبسملةبعد

والصفاتالذاتفيالوحدانيةبوجودالمنفردثناءالحمد...التلمساني

مختصراًشرُحاًلهضعأأن..المحبينبعضسألنىفقدوبعد...والأفعال

..السنوسىيوسفبنمحمداللّهعبدأبي..الشيخعقيدةفهمعلى..

حسنعليكيخفىولاغيرهلاربالتوفيقوتباينه(رح)الشيخقال

الحالاتآَكملعلىبالختمواحيتهلنفسه(رح)الشيخدعاءمناسبه

بها.القلبواستحضارفيهابالنطقوذلك

ي:

تعليق.

وليبنعثمانّ

اهـ271

اسم*ه23:المقاس33الأسطر:عدد-471165قمن

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.-رضةأ

)مملوكَي(.قديم

.التعليقاتبعضهامشهوعلىمفككةالأوراق

4/264الخديويةفهرس-1/017الظنونّكشف

.3567/المؤلفينمعجم

)638(



علورءالملىرو(

0117/2:الرقم

ال!لامعلم:ا!ن

العضديةالعقائدشرح:العنوان

هـا".189ا"تالصديقىأسعدبنمحمد،الدوانى:المؤلفاسم

سيقعإنهبعضهمأ!فقاوقوعهفيواختلفواالوجودعلىوأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

.ونظايرهوجههإلاهالكشيءكَلتعالىلقوله

منمذهبههو!!ماالفعلمعهيالتيالطاعةفيالقريبةالمؤثرةالقدرة:المخطوطةنهاية

الأسبابجعلالمتأص!ينبعضعرفهماعلىوهوالفعلمعالقدرةإنّ

للمسبب.موافقة

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سماه*.533:المقاس91:الأسطرعدد-496قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

مقابلة.:الأمورالعلهية

رطوبة.-رضةا:تفالاا

حديث.:التجليد

وعلىجرونببلدةهـ-09هسنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي:ملاحظات

.الأولوناقصتعليقاتهامشه

8016/الذهبشذرات-2/4411الظنون!شف:ا!در

.6/33الاعلام-3/126المؤلفينمعجم

)963(



لملىكل()ول

351:الرقم

الكلامعلم:الفن

النسفيعقائدشرح:العنوان

هـا".397ا"تاللّهعبدبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد:المؤلفاسم

صفاتهوكمالذاتهبجلالالمتوحدللّهالحمدنستعينوبهالبسملةبعد:المخطوطةبداية

نبيهعلىوالصلاةوسماتهالنقصشوايبعنالجبروتنعوتفيالمتقدس

...بيناتهوواضححججهبساطعالمؤيدمحمد

مطلقفيلاالقويةالاثاروإظهارالتجردأمرفيهوإنماوالعلوفالترقي...:المخطوطةنهاية

...الملائكةأفضليةعلىدلالةفلاوالكمالالشرف

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

اسمك!184:المقاس51الأسطر:عدد96:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

ممدوكي.:التجليد

منينقلولكنهصاحبهامنيظهرلمالشرُحعلىحاشيةتوجد-ا:ملاحظات

..وغيرهاوحديثيةلعويةمراجع

6/903الذهاشذرات-2/4511الظنون!شف:المصادر

.7/931الاعلام-3/984المؤلفينمعجم

)064(



علورالملكل(

الرقم:

ا!فن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

3301

الكلامعلم

النسفيعقائدشرح

هـا".397"تاللّهعبدبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

علممبنىفإنوبعد...ذاتهبجلالالمتوحدللّهالحمدالبسملةبعد

...التوحيدعلمهوالإسلامعقايدقواعدوأساس..والأحكامالشرائع

هذهمنيشتمل...النسفيعمر..للشيخبالعقايدالمسمىالمختصروأن

أشرحه.أنّفحاولت..الفن

الشرفمطلقفيلاالقويةالآثاروإظهارالتجردأمرفيهوإنماوالعلو

الملائكة.افضيلةعلىدلالةفلاوالكمال

ي:

تعليق.

هـ3501

66

قندسمر:النسخمكان

سما.52ك!ا9:المقاس81:لأسطراعدد

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.-رضةأ

تجليد.بدون

به،الدينفصيحملاشرحومنالكواشىتلحيصمننقولأولهفي

.نقولآخرهوفيوحواشتعليقاتهامشهوعلىطيارات

6/903الذهبشذرات-2/1451الظنونّكَشف

.7/921الاعلام-3/984المؤلفينمعجم

)641(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)مملطلملىكل(

6501/1

الكلامعلم

التوحيدأهلعقيدةشرحفيوالتسديدالتوفيقأهلعمدةشرح

.هـ!"598تا"الحسينبنيوسفبنمحمد،السنوسى

الحسنىالسنوسييوسفبنمحمداللّهعبدأبو...قالالبسملةبعد

..العاقسلبهيشغلمافأهموبعد...الجودالواسعللّهالحمد...المالكي

...صغيرةعقيدةلوضع...سبتانهاللّهوفقناإن..التوحيدعلمعقائد

مختصر.لهابشرح...التوحيدعقائدجميععلىمحتوية

والعجايبالأسرارمنلهايرىالعقيدةأصلفيبقولىاشرتالفوائدمن

اخرهوالرابعالفصلوهذاحصرتحتيدخللاماتعالىاللّهشاءإن

التوحيد.بكلمةالمتعلقةالسبعةالفصول

ي:

نسخ.

الانقروىمحمدبنحسن

القسطنطنية.:اتولنهـ7801

سما4*91:المقاس91الأسطر:عدد66-ققامن

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

قديم.

اوراقهوبعضنقولأولهوفيوعنوينهاالرسائللعددفهرسأولهفي

.تعليقاتسطورهوبينهامشهعلى،مفككة

5801المطبوعاتمعجم-2/1581الظنونكَشف

.7/541الاعلام-3781/المؤلفينمعجم

)643(



)علور-الملىكل(

153:الرقم

الكلامعلم:الفن

الأكبرالفقهشرج:العنوان

هـ".198ت!"السينوبيإبراهيمبنالياس،السينوبي:المؤلفاسم

الدينية.الأمورفيليتفقهواعبادهمننفراًخصصالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

الهدايةبحبلالمستمسكينمنوجعلناوالردىالزيغمناللّهعصمنا:المخطوطةنهاية

.التمامعلىللّهوالحمدوالتقى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الديوريكي.إبراهيمبنحسينزادهتبريزى:الناسخاسم

اهـ.671شعبانّ:النسختاريخ

أسم*ه21:المقاس21الأسطر:عدد94:الأوراقَعدد

مشرقي.:الورقنوع

.اسود:لحبرالون

رضة.ا:تفالآا

33صإلأالبدايةمنأرضةآكلبه:ملاحظات

2/1287الظنونكشف-2/8الاعلام:درلمصاا

.1/225العارفينهدية

)643(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)علطلملىكل(

121/1

الكلامعلم

النونية.القصيدةشرح

هـا".0161ا"تالقرصيمحمدبنداود،القرصي

بتدقيقو!رمناالإسلاميةالعقايدلتحقيقوفقناالذيللّهالحمد:البسملةبعد

لما...الحنفيالقارصىمحمدبن...داودالفقيرالعبدفيقولالكلاميةالمباحث

المنظومةالشريفةالرسالةو!انت...الإسلاميةالعلومأشرفالكلامعلم!ان

جديداً...شرحاًأشرحهاأنأردت...بكخضر...المحققالفاضلألفهاالتيالنونية

وولدبهينتفعوعلمجاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعالإنسانماتإذا...

عملمنوأجرأجرهالهكانحسنةسنةسنمن:أيضاًم()ءوقاللهيدعوصالح

يسر.اللهمشيءأجورهممنينقصأنغيرمنالقيامةيومإلىلها(الأصل)وفيبها

ي:

نسخ.

سما5*6.33:سات33:الأ!عددب-53ب3من

أوروبي

حمر.وأسودأ

-زخرفة.تذهيب

حديث.كرتوني

القصبةاهـفي916سنةتأليفهامنفرغأنهالرسالةنهايةفيالمؤلفأشار-ا

البركية.

آخرهافيجاء!مامتنوعةوهيالرسالةمنورقتينأولفينقولاتوجدت-2

كلنبويحاشيةومن)كذا(الفتحأبوميرحاشيةمنمنقولوهوفقطواحدنقل

المواقف.وشرحالمقاصدكتابومنالجلالعلى

2/334الاعلام-3/1348الظنونّ!شف

.1/363العارفينهدية-1/307المؤلفينمعجم

)644(



)علطلملىكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:لأوراقاعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:درلمصاا

264/4

الكلامعلم

للسنوسي.البراهينأمعلىالهدهديشرح

هـا"598ا"تالهدهديمنصوربنمحمد،الهدهدي

.الكائناتجميعبوجودهشهدالذيللّهالحمد:البسملةبعد

وأحبابناإخوانناوجميعيوفقناواللّهالعبدفيالطاعةقدرةخلقوقيل...

..أمرهلمقتضى

ي:

الأسطر:عدد(161-361ق)38

.توروأ

حمر.وأأسود

حديث.

.3/264الأزهريةالمكتبةفهرس

)645(

اسم21*ه:المقاس12



الرقم:
الفن:
ا!وان:

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:شوع

الحبر:لون

:الا!ات

المجد:

:ملاحظات

:ا!ادر

)علطلملىكل(

76/13

الكلامعلم

الأماليلبدءالمعاليضوء

اهـ(410ا"تمحمدسلطانبنعلى،القاريعلىالملا

إلىالملتجيفيقولبعدأما...ذاتهوجودالذيللّهالحمد:البسملةبعد

ناوخياليببالىفسبح...القاريمحمدسلطانبنعلىالباريربهحرم

للأدنىمفيداًليكونالاماليبدءقصيدةعلىموجزاًشرحاًأصنع

الامالي.لبدءالمعاليضوء:وسميته..والاعالي

وفقعلىفيجزيهم:قولهمنسبقمماالأحواللتفصيلبيانهذا...

النعمةفيلعةوالقصرالنونبضم)وئعمى(الاجمالطريقعلىالخصالي

والنكالوالاتصالاللحوقبالكسروالإدراكبالكسر

ي:

نسخ.

سما83!*9.02:لمقاسا12:لأسطراعددأ67-ب95ق

وروبي.أ

حمر.وأسودأ

رطوبة.

حديث.كرتوني

الآخر.ناقصةالنسخةهذه-ا

إمكانمعالنصوصكثيرمنعلىأثرتبرطوبةأصيبتوقد-2

كثيرمنها.قراءة

المتوازية.المائيةالخطوطفيهتظهرقديمأوزيالنسخةهذهورق-3

5/21الاعلام-20125/الظتونكشف

.1/753العارفينهدية-2/446المؤلفينمعجم

)646(



علطلملىكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:درلمصاا

117/1

الكلامعلم

العضديةالعقائد

هـ!"756ا"تالغفارعبدبنأحمدبنالرحمنعبد،الايجيالدينعضد

محمدنبيهعلىوالصلاةنوالهعلىللّهالحمد:والتصليةالبسملةبعد

فرقة)كَذا(وسبعينثلاثاًأمتي)ستفترق:السلامعليهالنبيقالوآله

ماعلى)كذا(همالذين:قال؟همومنقيلواحدةإلاالنارفيكلها

الأشاعرةوهمالناجيةالفرقةعقايدوهذهوأصحابيعليهانا

تبعبالمعروفوالأمروجوباًلالطفاًاللّهمنمقبولةوهيواجبةوالتوبة...

نآوشرطهفمندوبمندوباًكانوءانّفواجبواجباًكانّفإنبهيؤمرلما

هذهعلىاللّهثبتناالتجسيسيجوزولاقبولهيظنوأنّالفتنةإلىيؤديلا

ويرضى.يحببماللعملووفقناالصحيحةالعقائد

مغربي.

الحسني.الدينمحيبنأحمد

اهـ.277

سما.56*23:ساول52:الأ!عددب-2باق

أول!بي.

حمر.وأأسود

أرضة.

نباتيةالش!لبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي

جوانبه.بروزتقدالزخرفة

6/174الذهبشذرات-2/4411الظنونّكشف

.2/76المؤلفينمعجم-3/592الاعلام

)647(



الرقم:
الفن:
ا!وان:

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

اتجليد:

:تملاحظا

:ا!ادر

)علور،لحلىكل(

61/2

الكلامعلم

النسفي.عقائد

.هـ"537تا"أحمدبنمحمدبنعمر،النسفي

متحققبهاوالعلمثابتةالأشياءحقائق:الحقأهلقال:البسملةبعد

السليمةالحواس:ثلاثةللخلقالعلمأسبابثمللسوفسطائيةخلافاً

والذوقوالشموالبصرالسمع:خمسفالحواسوالعقلوالخبرالصادق

واللمس.

الملائكةرسلمنأفضلالبشرورسلويخطئيصيبقدوالمجتهد...

أفضلالمؤمنينمنالبشروعامةالبشرعامةمنأفضلالملائكةورسل

الملائكة.عامةمن

نسخ.

هـ9901

أسم*7.91217:المقاس51:الأ!!دأ2.-اب/5من

أوروبي.

حمر.وأأسود

المزخرفبالورقمغطىوهوكَذلكالخارجومنالداخلمنكرتوني

ألوانها.بهتتقدالطرازفارسيةنباتيةزخرفة

وهي)غالباً(جميعهاالهوامشفيوتعليقاتحواشىوجودلوحظ-ا

المش.هذاشرحتوكتبمصادرمننقولاتعنعبارة

الأحمر.باللونإطارداخلالنصوضع-2

2/1145الظنونكشف-4/151الذهبشذرات

.2571/المؤلفينمعجم-506/الاعلام

)648(



علطلملىكل(

325/11:الرقم

الكلامعلم:الفن

النسفي.عقائد:نلعنو

.هـا"537ت!"أحمدبنمحمدبنعمر،النسفي:المؤلفاسم

متحققبهاوالعلمثابتةالأشياءحقائق:الحقأهلقال:البسملةبعد:المخطوطةبداية

والخبرالسليمةالحواس:ثلاثةللحلقالعلموأسبابللسوفسطائيةخلافاً

والعقل.الصادق

ورسليصيبوقديخطيقدوالمجتهدحقفهومغريهامنالشمسوطلوع:المخطوطةنهاية

البشرعامةمنأفضلالملائكةورسلالملائكةرسلمنأفضلالبشر

الملايكة.عامةمنأفضلالمؤمنينمنالبشروعامة

:الماديالوصفبيانات

معتاد.:الخطنوع

2-ققامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.اسود:لحبرالون

رطوبة.:الاقات

اسم،5*ه5.22:المقاس35الأسطر:عدد

حديث.:القجليد

يقولقصيدةمنالأولوالجزءشعرأبياتاخرهوفيونقولفوائدأولهفي:ملاحظات

هامشهوعلىالقصيدةمنالأولىأبيات8لىحواالأمالىبدءفيالعبد

.تعليقات

2/4511الظنونكشف-4/151الذهبشذرات:ا!در

.5/06الاعلام-2571/المؤلفينمعجم

)964(



)!كلورال!لىكل(

8301/9:الرقم

الكلامعلم:الفن

آنفالمرغمةالتقليدوربقةالجهلظلماتمنالمخرجةالتوحيدأهلعقيدة:العنوان

عنيد.مبتدعكل

هـا".598تا"عمربنيوسفبنمحمد،السنوسي:المؤلفاسم

محمداللّهعبدأبو...قال...والعطىالجودواسعللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

آهلآنعلىتعالىاللّهعلمكماعلموا...الحسنيالسنوسييوسفبن

تعالى.اللّهمعرفةوجوبعلىاتفقواوالجماعةالسنة

محالعليهاعمىوكونهللّهواجببصيراًكونه:المخطوطةنهاية

محالعليهأبكموكَونهللّهواجبمتكلماًكونه

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سم01،*ه51:المقاس01الأسطر:عددالاا-017:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.اشود:الحبرلون

رطوبة.:الآفات

حديث.:التجلتِد

.تعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

-2/1571الظنونكشف:المصادر

.7/541الاعلام

3/781المؤلفينمعجم

)065(



)علور-الملىكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الَجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

353

الكلامعلم

الشيبانيعقيدة

)د.ت(الشافعيالشيبانيمحمد،الشيباني

البسملة:بعد

أوحداالعقيدةفيعقداًوأنظم-وتعبداًطاعةربيسأحمد

أحمداالبريةخيرالهدىإمام-شفيعناللنبيصلاةوأهدى

وتفردابالبقاقدماتعزز-غيرهربلااللّهأنواشهد

وغرّداغصنطيرفوقناحوما-الصباماهبتاللّهصلاةعليه...

سرمداوالصحبوالازواجالآلعن-رضاؤهثماللّهسلامكذالك

موحَّداالالهداممايدومان-سلامهثماللّهصلاةعليه

ي:

نسخ.

سما6*5.12:المقاس11:الأسطرعدد

-حديث.مشرقي

حمر.وأأسود

حديث.

الأصلمنوفقدببياضرممتوقدمنتصفهامنمقطوعة:الثالثةالورقة

.أبياتعدة

.الرصاصبقلمأبياتبهما)قصاصتان(ورقتانتوجدكما

.2/0134الظنونكَشف

)651(



)علّ!الملكل(

044:الرقم

الكلامعلم:الفن

الشيبانيعقيدة:العنوان

الشافعيالشيبانيمحمد،الشيباني:المؤلفاسم

أوحداالعقيدةفيعقداًوأنظم-وتعبداطاعةربيسأحمد:المخطوطةبداية

وتفردابالبقاقِدْماتعزز-غيرهربلااللّهأنواشهد

مؤبداًمقيماًيبقىمنوآخر-بغيربدايةالمبديالأولهو

غداالمصطفيزمرةفيويحشرنا-وتكرمامنّةعنّاويعفو:المخطوطةنهاية

وغرداغصنطيرفوقناحما-سلامهثماللّهصلاةعليه

سرمداًوالصحبوالازواجالاَلعلى-سلامهثماللّهرضاءكذالك

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

سما6*5.12:لمقاسا9:لأسطراعدد12:قالأوراعدد

حديث.-مشرقي:الورقنوع

.اشود:الحبرلون

.بدون:التَجليد

.2/0134الظنون!شف:المصادر

)652(



)علطلملىمر(

427/3:الرقم

الكلامعلم:الفن

علوانالشيخعقيدة:العنوان

هـا".369تا"الحسنبنعطيةبنعلى،علوان:المؤلفاسم

وهميرهذهومؤمنةمؤمنونكيربكلمنكرجوابوهىعنهاللّهرضى:المخطوطةبداية

.الوجودواجبموجودتعالىاللّهأنّنشهد

تمت.ونحوالجنونلاوالنكاحوالجوعالمرض:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الغطنوع

سما4*91:المقاسمثتلفة:الأسطرعددب3ا-قأ3قامن:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

.اسود:لحبرالون

رطوبة.:لاَفاتا

حديِث.:التجليد

الشيرازىعقيدة!اجزءاخرهوفي:ملاحظات

8/217الذهبشذرات-/1743العارفينهدية:ا!در

.42/31الاعلام-2/476المؤلفينمعجم

)653(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

)علور-الملىكل(

9101/1

الكلامعلم

الصرصرىعقيدة

.هـا"656ا"تيحييبنيوسفبنيحيي،الصرصري

البسملة:بعد

يخفعللمهمنعبدهفازلقد-ترفعلعدىالعرشلربتواضع

وانفعللقلوبداوءعلىكا-إنهقلبكاللّهبذكروداوى

مطبعبالغباوةعليهاقلوب-وأنكرتعرفناالمثليالسنةبه

تلمعبوارقحتلاوماصباحاً-الرجاعاقبمااللّهسلامعليه

ي:

.معتاد

المهيدبعلىبناللّهعبد

سما5.6*23:سلمقاا27:لأسطراعدد-قهاقاكا

مشرقي.

أسوفى.

رطوبة.-رضةأ

مفككة.وأوراقهنقولأولهفي

-5/285الذهبشذرات

.8/771الاعلام

4/012المؤلفينمعجم

)654(



علورألملىكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

9101/3

الكلامعلم

وسقيمها.الأخبارصحيحإيضاحفيالغفارللعليالعلو

هـا".748تا"عثمانّبنأحمدبنمحمد،الذهبي

فإننيبعدآما...العظيمالعرشربالعظيمالعلىللّهالحمدالبسملةبعد

مسئلةفيوآثارأحاديثجمعتوستمائةوتسعينإحدىسنةفيكنت

العلو.

التاموالتوحيدالعامالتنزيهعلىالاتفاقإلىبنافهلمواواضطراب

الكلامعنوالكفأرادماعلىورسولهاللّهعنجاءبماوالإيمان

.والخصام

ي:

.معتاد

الجبرتي.اللّهعبدبنمحمد

اهـ286

سما615*33:المقاس36الأسطر:عدد001-8قمن

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.-أرضة

حديث.

تعليفاتهامشهوعلىمفككةوأوراقهالواسطىللعمادموعظةأولهفي

الحديث.فيونقولشعرأبياتآخرهوفي

6/153الذهبشذرات-/176النبلاءأعلام

.5/336الاعلام-308/المؤلفينمعجم

)655(



)علطلملىكل(

939/1:الرقم

الكلامعلم:الفن

العقيدةفياليافعىالفهعبدالشيخأبياتشرحالمفيدةالمنتخبةالعرر:العنوان

اهـا".917حيا!انا"علىبنزيدبنعمر،الشغدرى:المؤلفاسم

تعليقةفهذهوبعد...لازليتهبدايةلاالذيالأولللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

القصيدةالمودعةالعقيدةفيإليافعي...اللّهعبدالشيخأبياتشرحمفيدة

المنتخبة.الغرروسميته...الرحمنتوحيدفيالإيمانّشمسالمسماهالفريدة

معظمعلىمشتملةفيهبماأدرىالبيتوصاحببغيةوصفهاكمافإنها:المخطوطةنهاية

.الأصولعلممسائل

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

آيادحمدامدينة:النسخولدْ)المؤدف(الشافعيالشغدريبنعلىبنزيدبنعمر:الناسخاسم

هـ.9171:النسختاريخ

:المقاس91:الإسطرعدد72-قااقكا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

-رطوبة.رضةأ:تفالاَا

.()ممدوكييمقد:لتجليدا

مفككة.أوراقه:ملاحظات

)656(

اسم22*6



)صكلطلملىكل(

:301الرقم

الكلامعلم:الفن

التوحيدكتابشر!الموحدينعيونقرة:افان

اهـ".38ا"تهمحمدبنحسنبنالرحمنعبد،الحسنبنالرحمنعبد:المؤلفاسم

مذ!وربينالبسملةعلىالكلامالتوحيدكتابفيقولهالبسملةبعد:المخطوطةبداية

اتباعاًالعلماءمنوغيرهالبخاريفعلكماسنةبهاوالبداءةالشرحفي

...وغيرهمللملوكوسلمعليهاللّهصلىالنبيمراسلاتفيللسنة

فاللّهبأدلتهافقررهاالتوحيدأنواعمعرفةإلىالإمامهذااللّهفهدى...:المخطوطةنهاية

فضلالإسلامغريةاشتدتحينالحقإلىوهدايتهتوفيقهعلىالحمد

...التوفيقوباللّهوغيرهموالأمصارالقرىأهلمنضلمنعنه

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطثوع

سحمانبنسليمانّ:الناسخاسم

اهـ.992الاَخرربيع:النسختاريخ

:وراقلأاعدد

اوروجما:الورقنوع

سما615كر.223:المقاس12:الأسطرعدد

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

التجليد:

2/88المؤلفينمعجم-3/403الاعلام:درلمصاا

.2/172المكنونإيضاح

)657(



693/3:الرقم

الكلامعلم:الفن

الحشريةالقصيدة:العنوان

البسملةبعد:المخطوطةبداية

قهربالموتوللعباد-الصورانشأمنسبحان

فاقتدرتعالىرب-البحرأجرىمنسبحان

الظلاممصابيحفهم-الكرامالآلعنوأرضى:المخطوطةنهاية

والحضرسمعهاولمن-الكلاملناظمواغفر

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

علىبناغاموامحمدملا:الناسخاسم

هـ2351:النسختاريخ

:المقاس13الأسطر:عدد-5368قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

.إطاراتبه:ملاحظات

)658(

)عل!الم!كل(

اسمك!56؟31



)علور-الح!رو(

:9101/2الرقم

الكلامعلم:الفن

والإرشادالوعظفيسليمانبناللّهعبدبكرلإبىقصيدة:العنوان

هـا".316ت!االأشعثٍبنسليمانبناللّهعبد،السجستانيداودأبيابن:المؤلفا!

تفلحلعلكبدعياًتكولا-الهدىواتبعاللّهبحبلتمسك:المخطوطةبداية

وتربيحتنجاللّهرسولعنآتت-التيوالسنناللّهبكتابودن

وتقدحالحديثأهلفيفتطعن-بدينهمتلهواقوممنتكولا:المخطوطةنهاية

وتصبحخيرُثبيتعلىفانت-هذهصاحياالدهراعتقدتماإذا

:الماديالوصفبيانات

معتاد.:لخطانوع

الهيدتاعلىبناللّهعبد:الناسخاسم

اسم23*5.6:المقاس25الأسطر:عدد-56قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.اسود:الحبرلون

رطوبة.:الإقات

حديا.:التجليد

الوعظ.فيوجههاللّهكرمعلىللامامشعرأبياتاخرهوفي:ملاحظات

4/19الاعلام-3/373الذهبشذرات:درلمصاا

2/245.المؤلفينمعجم

)965(



لملىكل()ول

76/2:الرقم

الكلامعلم:الفن

اللامالى.بدءفيالعبديقولاقصيدة:العنوان

.هـا"956بعدتا"محمدبنعثمانّبنعلي،الأوشي:المؤلف

البسملةبعد:المخطوطةبداية

كَاللالىبنظملتوحيد-الأماليبدءفيالعبديقول

الكمالبأوصافوموصوف-قديممولاناالخلقإله

الجلالذوالمقدرالحقهو-أمركَلالمدبرالحيهو

الزلالكَالماءالروحويحي-برو!كَالبشرىالقلبيسفي:المخطوطةنهاية

المنالأصنأفجنستنالوا-واعتقاداًحفظاًفيهفخوضوا

ابتهالحالالخيرفيبذكر-دهراًالعبدهذاعونوكَونوا

المآلفيالسعادةويعطيه-بفضليعفوهاللّهلعل

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

!ا90882.2.:المقاس16الأسطر:مددأ-33ب31:الأوراقعدد

وروبيا:الورقنوع

حمر.أوأسود:الخبرلون

حديا.!رتوني:التجلّيد

كالتفسيروهيالمشهورةالقصيدةهذهعلىتعليقاتوجوديلاحظ:ملاحظات

مفرداتها.أوأبياتهالبعضوالتوضيح

4/013الاعلام-3/9134الظنون!شف:المصادر

.2/946المؤلفينمعجم

)066(



)علور-الملىكل(

121/15:الرقم

الكلامعلم:الفن

الامالى.بدءفيالعبديقولقصيدة:العنوان

.هـا"956بعدتا"محمدبنعثمانبنعلي،الأوشي:اوو!

البسملةبعد:المخطوطةبداية

!اللالىبنظملتوحيد-الأماليبدءفيالعبديقول

الكمالبأوصافوموصوف-قديممولاناالخلقإله

الجلالذوالمقدرالحقهو-أمركلالمدبرالحيهو

ابتهالحالالخيرفيبذكر-دهراًالعبدهذاعونوكونوا:المخطوطةنهاية

المآلفيالسعادةويعطيه-بفضليعفوهاللّهلعل

دعاليقدبالخيريوماًلمن-وسعيكنهأدعوالدهروإني

:الماديالوصفبياثات

نسخ.:الخطنوع

عثمانّ:الناسخاسم

اسم6.33*ه:المقاس33الأسطر:عدداب-17أا16:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

اسود.:الحبرلون

حديث.كرتويخا:التجليد

4/013الاعلام-2/9134الظنونكشف:اد!ادر

.2/946المؤلفينمعجم

()661



)علورال!لىكل(

337:الرقم

الكلامعم:الفن

التوحيدفي!تاب:العنوان

الليلآناءتلاوتههـارزقناالتنزيلأسرارلناإكشفرب:البسْملةبعد:المخطوطةبداية

...وجلالسلطانهآثارأظهرالذيللّهالحمدبالترتيلوالنهار

إلاإلهلاالكريمالحكيماللّهإلاإلهلاالدرعددمثلكَانتوإن...:المخطوطةنهاية

الحمدالعظيمالعرشوربالسمواترباللّهسبحانالعظيمالعلياللّه

العالمين.ربللّه

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الزاويخليل:الناسخاسم

هـ.ا391:النسختاريخ

اسم5*02:المقاس25الأسطر:عدد37:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

حديث.:التجليد

.(أ5-أ3)قعندسقطيوجد-ا:ملاحظات

)662(



)علور-الحلىمر(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:تملاحظا

332

الكلامعلم

والعرشوالسمواتالملائكةعظمةفيكتاب

آما..والكبرياءوالعظمةوالبقابالقدمالمنفردللّهالحمدالبسملةبعد

ملكوتفيينظروالمأومقالهوصدقجلالهجلاللّهقالفقدبعد

.والأرضالسموات

آهلفيحبهفأحبوهفلاناًحبقداللّهأنالسماءأهلفييناديثمجبريل

..ذلكفمثلالعبدبغضفإذاالأرضفيالقبوللهيوضعثمالسموات

ي:

نسخ.

اهـ.780

57

مشرقي

حمر.وأأسود

اسم02*ه5.:المقاس11الأسطر:عدد

رطوبة.-رضةأ

وداخلالميدانيالنقشبندىالقادرىأحمدباسموتملكاتنقولأولهفي

شعر.أبياتآخرهوفيإطارات

)663(



)علووالملىكل(

1227:الرقم

الكلامعلم:الفن

الكلامعلمفيكتاب:العنوان

وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

اللغةفيالمضئلفظلهوضعوقدالعامةرفهيقاالذيهوا"المصا"ذلكقلنا

...فيهمناكَلاوليس

وآخره....الاَخرناقص:المخطوطةنهاية

يقتضلمفهومجزئيهوبماأمراتصافأنولاشكالاتصافهوذكَرنا

عرضياًالمفهومذلككانوآنقطعاًالمفهومبذلكالأمرذلكاتصاف

...أنثملهاذاتياًلالجزئياته

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

:لمقاسا23:سطرلأاعدد031:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالاَا

حديث.:التجليد

.تعليقاتهامشهعد(،مذهبةإطاراتداخل:ملاحظات

)664(

اسم17*0



علور-الملىكل(

الر!م:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:الملاحظات

08/4

الكلامعلم

علوانّللشيخالعقيدةشر!فيالعاقلوهدايةالعاملكَفاية

بعدآما.والإيمانالمعرفةبنورالصدورشارحللهالحمد:البسملةبعد

يليقمابحسبوآناثاًذكوراًالفقراءتلقنهاالتيللعقيدةشرحفهذا

موجودتعالىاللهأننشهد:العقيدةأول..العمومحيثمنبمقاماتهم

...فيهشكلاتعالىاللّهوهوالحقوجودأناعلم.الوجودواجب

وستظهرتنتظروماجوجوياجو!والدجالكالدابةالساعةوعلامات...

والأنصارالمهاجرينومتبة..عفيفةمصونةالخبروعائشةفيصحكما

)كذا(سبلةفاحشةبدعةوالسنةالكتابعنوماخرجواجبةوالآل

ذاهبة.الحقعنباطلة

ي:

نسخ.

الشافعيالحلبيالعرضيقيسالدينفخربنمحمد

العاشر.القرنّوفي9صفر16

سما5.3*5.91:اتس91:الأ!!دب521من

-أوروبي.مشرقي

حمر.وأأسود

اخر.أصلعنمنقولةأنهايفيدماالرسالةآخرفيجاء

)665(



)علطلملىكل(

:203/3الرقم

الكلامعلم:الفن

التوحيدفيالأمورأهممختصر:العنوان

منَّمنعلىيخفىفلابعدآما...العفورالعزيزللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

آهلالاعتقادبابفيفكتبت...والبرهانبالحجة...بالفهمعليهماللّه

الرسالةهذهفأختصرت...الأموربأهمسميتهارسالةوالجماعةالسنة

...ثانياً.

السنةأهللإعتقادوالمطابقبالاعتقادإلاتحصللاوهيالصحةغايةفي:المخطوطةنهاية

الرسالة.فيسبقماوهووالجماعة

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

!شان:النسخمكانعلىبنيحيي:الناسخاسم

اهـ131:النسختاريخ

اسم4*22:المقاس1هالأسطر:عدده-32قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.اسود:لحبرالون

حديث.:التَجليد

.ورقتانفينقولاخرهوفيتعليقاتهامشهعلى:الملاحظات

)666(



)علورألملىكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

923/3

الكلامعلم

التوحيدأهلعقيدةشرحفيوالتسديدالتوفيقأهلعمدةمختَصر

(تد.)المالكيالحسنأبو

الوكيلونعماللّهوحسبناالظالمينالقومعلىنستعينوبه:البسملةبعد

وآشهدلهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهدالعالمينربللّهالحمد

ورسوله.عبدهمحمداًأن

...للمصابوتحملهفضةأوحريرةفيواجعلهطيهفيالطيبفيهواجعل

المالكيعلىبنمحمد

:لمقاسا26:لأسطراعدد(912-042)12

أوروبي.

حمر.وأأسود

حديث.

)667(

اسم22*6



لملىكل()ول

117/4:الرقم

الكلامعلم:الفن

علمولهعالماللّهأنإثباتفيمسألة:العنوان

(د.ت)الدنِنمحيبنالسعيدمحمد:المؤلفاسم

تعلقمسئلةفيواقفإنكذكَرتفإنك:لةوالحمدوالتصليةالبسملةبعد:المخطوطةبداية

العقليةالمداركلكونمقيمحايروقفةالحادثبالأثرالقديمتعالىعلمه

فيهمفصحةولاغيرظاهرةرأيتهاالتيالأئمةونصوصغامضةفيه

قاطعاً.إفصاحاً

الحقبينالميزيحصلوبهوأدقهاالعلومأغمضمنالعلمهذاومعرفة...:المخطوطةنهاية

عظمأمنتعلمهكأنالقولفيوالكذبوالصدقالعقدفيوالباطل

علىالسببلإسمإطلاقاًالكلامعلمفسميالقوةلهذهالمظهرةالأسباب

دليلاً.الفؤادعلىاللسانجعلوءانماالفؤادلفيالكلامإن:المسبب

:الماديالوصفبيانات

مغريي.:الخطنوع

نفسه.المؤلف:الناسخاسم

هـا276:النسخنَاريخ

اسم،236*ه:المقاس51الأسطر:عددب03-ب02:الأوراقعدد

اوروبي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ارصة.:الآفات

نباتيةالش!لبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجددي:التجليد

كلها.الجوانبوبروزتالزخرفة

)668(



)عل!الملىكل(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

74/2

الكلامعلم

المهديمذهبفيالورديالمشرب

اهـ".410ت"محمدسلطانبنعلى،القارىعلىالملا

...المجتهدينالأئمةباجتهادالدينسبيلأوضحالذيللّهالحمد:البسملةبعد

بعضسألني..الهرويمحمدسلطانبنعلياللّهعبادأضعففيقولبعدأما

بانيفآجبت...الزمانّاخرفيالموعودالمهديمحمدالإمامعن...الأعيانّ

بطريق:يقول..الملكالشهيربمجذومالهندياللّهعبدالعلامةالشيخسمعت

أبيالأماممذهبيتبع...المهدىأنوالأصولالفروعكتببعضعنالمنقول

حنيفه.

المللوأبادالخنزيروقتلالصليبكسرنزلإذاولكننزولهفيريبولا...

اللّهصلىنبيناومتابعةالإسلامملةعلىاللّهشاءماالإسلامملةسوىكلها

)كَذا(.السلامعليهتعالى

ي:

تعليق.

سلاميسليمانبنعلى

سما؟53*2.!9:لمقاسا31:لأسطراعددب(-82أ15من)ق/

أوروبي.

أسود.

الفارسية.الطريقةعلىملونبورقخارجهغطيقدحديتكرتوني

فيختميظهركماالمتوازنةالمائيةالخطوطالنسخةهذهأوراقفيتظهر-ا

.اللونصفراءوهيالصنعفرنساويةأنهاعلىيدلمماالورقاتبعضأطراف

مؤرخحقيحافظباسمتملكأنهماصورتهالمخطوططرةفيجاءكَما-2

.(أ15/قنظراهـ)ا023بسنة

5/12الاعلام-1/753العارفينهدية

.2/446المؤلفينمعجم

)966(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:تلملاحظاا

:درلمصاا

)علطلملكل(

1313

الكلامعلم

للبيضاويالأنوارطوالعشرحفيالأنظارمطالع

.هـا"974تا"أحمدابنالرحمنعبدبنمحمود،الاصبهاني

هذهضمنآقول51"ا"وبقائهوجودهوجبلمنالحمدقالبعدالبسملة

وصفاته.الصانعإثباتفيالدينأصولمطالبمعظمالخطبة

واخرهالاَخرناقص

نصفحركاتعلىزايدةالقوةكلحركاتتكونالجسمقوةعلى

الموترين...كنسبةالأثريننسبةلأنالقوة

ي:

اسم*365.5:المقاس23الأسطر:عدد183

مشرقي.

أسود.

رطوبة.-رضةأ

بعض،تعليقاتهامشهعلى،الكلاموعلمالمنطقفينقولأولهفي

الديباجة.وينقصالاَخروناقصمفككةالأوراق

.6/165الذهبشذرات-2/1611الظنونكشف

.7/176الاعلام-3/481المؤلفينمعجم

()067



علورالملا(

1141/1:الرقم

الكلامعلم:الفن

العليلصاحبهواضلالالتأويلأبطالفيمنظومة:العنوان

"اهـا211ا"تالراشدلمحاالقادرعبد،الراشدلمحا:المؤلف

البسملةبعد:المخطوطةبداية

القادرعبدالراشدىالقادرعبدوللراجى

.العقولقضتهبالككَافرأنهالمأولاعنيخير

السماءمنخرفكأنماباللّهيكفرومنتعالىوقدالكفرفىرك:المخطوطةنهاول

سحيق.م!انفيالريحبهتهوأوالطيرفتخطفه

:الماديالوصفبيانات

مغريي.:الخطنوع

الشريفأحمدبناللطيفعبد:الناسخاسم

اهـ918:النسختاريخ

أسم5.316*:المقاس.2عددالأسطر:-3امن:عددالأوراق

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

رطوبة.:الافات

حديث.:التجليد

منالفقهفينقولآخرهوفيالنبويالحديثفيونقولشعرأبياتأولهفي:ملاحظات

.تعليقاتهامشهعلى،6ق-4ق

38./4ال!علام-2/921الخلفتعريف:المصادر

.2/188المؤلفينمعجم

()671



لملىكل()علول

393/3:الرقم

الكلامعلم:الفن

الكلامعلمفيمنظومة:العنوان

اهـا".610ا"تمحمدبنمحمدبنمحمد،الغزىالديننجم:المؤ!ف

الديننجما"قالاللّهرسولعلىوالسلاموالصلوةللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الغزى

وغبرالزمانمنمضىفيماثلاثةكَفيتناربنايا

الحفيلماومصواعامدونمافياللّهبأمركهمهلامكانّ

...وآخرهالآخرناض:المخطوطةنهاية

تلتهبعندماإليهاشيءأقرتناراًيحرقماأسرع

:الماديالوصفبياثات

معتاد.:لخطانوع

سما*236:المقاس24:الأسطرعدد-3148:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

.سودا:لحبرالون

رطوبة.تفالآا

حديث.:لتجليدا

.تعليقاتهامشهوعلىنقولاأولهوفياللاَخرناقص:ملاحظات

الناشر()مقدمةالسائرةالكواكب-002-/4918الأثرخلاصة:المصادر

.7/63الاعلام-3/685المؤلفينمعجم

)672(



)!الملىمص(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

المجيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

839

الكلامعلم

الإسلامدينفيالنظاممنهاج

.اهـا"54ْتا"البوسنوىالمفتىمحمد،البروزورى

المفتىمحمد"الفقيرفإنوبعد...هداناالذيللهالحمدالبسملةبعد

هجرةمن...!ثيرةسنينمنشاهدتلمايقول...البوسنوىوالقاضى

مفيداًمختصراًأكتبأن...بالكفرالحربفيجيوشنابينالنبينخاتم

.الإسلامدينفيالنظاممنهاجوسميته...

مولاناالإسلاملشيخاعطيتهحينالقدرهذاعلىالكلامفختمت

بنللسلطانآعطيتهوحينالكتابذلكتاريخفيخلوصيعمروسيدنا

لك.داعياإياهختمناتارنيئفيخانسليمالغازىعثمانآلمنالسلطان

ي:

تعليق

عارفداودبنهاشممحمد

اهـ092

اسم*5.183:المقاس51:الأسطرعدد133

حديث

حمر.وأأسود

رطوبة.

)مملوكي(قديم

داخلاهـوهى316المؤرخةالمؤلفنسخةعنمنقولةالنسخةوهذه

منرسالةآخرهاوفي7ق-اقمنللمؤلفمقدمةأولهاوفيإطارات

علىرداًباقحصارالمفتىأبورحةإبراهيمإلى)المؤلف(المفتىمتمد

.133ق-132قمنالكتابهذابخصوصإليهرسالتَه

.3/578المؤلفينمعجم-4/203الأثرخلاصة

)673(





الفصائض





)فرالممز(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبمِانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ناريخ

:الألراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاثظات

145/3

فرائض

لفرائضاهرجوا

الإنسانماتإذاأعلمالفرائضجوامعكتابهذاالبسملةبعد

منإليهويحتاجوالتكفينالتجهيزالتركةمنيبدأأولاً

الثلثوللامالريعفللزوجاتوأمازوجاتوتركماترجلمسألة

عشرأثنيمنالمسئلةصلأللعصبةوالباقي

:

تعليق

أفنديشيخمدرسة،قاريمدرسة:اثولنمنلاعلىسيدينالدينجمال

اهـ603

سماك!ه502.:اولس51:الأ!!د913-123قمن

حديث

حمروأأسود

رطوبة

قديم

الكتابومطالبتعليقاتهامشهوعلىنقولاخرهفي

)677(



)فرأفصز(

:357الرقم

فرائض:الفن

للشنشوريالرحبيةشرحعلىحاشية:المخطوطةعنوان

اهـ(287)تحسنبنمصطفىبنمحمد،الخضري:ا-المؤ!

محمد...فيقولبعدأما...خلقهفنابعدالوارثللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدالة

الرحبية.علىالشنشورىشرجعلىحواشيهذه...الشافعيالخضري

فيسقطشيءللأخيبقىولمالسدسوللجدكاملاًالثلثفللام:المخطوطةنهالة

أعلم.واللّهالفروضلاستغرا!ا

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

اللّهحيأبومحمد:الناسخاسم

اهـ127:النسختارنخ

سم56.1*.533:المقاس42الأسطر:عدد281:الأيراقعدد

مشرقي:الورقنوع

سودأ:لحبرالون

رطوبة-رضةا:الآهات

حديا:التجليد

مفككةوأوراقهتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

3/375المؤلفينعجم-3/672الأزهريةفهرسا!ادر:

)678(



)فرالح!(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ثارلخ

الألراق:عدد

الورقَ:نوع

الحبر:لون

:الآقات

القجليد:

:ملاحظات

المصادر:

498

فرائض

للمارديني.الرحبيةشرحعلىحاشية

اهـ(ا6ْ)تالدينشهاببنمحمدبنإبراهيم،البرماوي

...الفائضفضلهجزيلمنالعلماءعلىمنالذيللّهالحمدالبسملةبعد

علىالماردينيمحمد...الدينبدر...شرحعلىحواشيفهذهوبعد

الرحبية.المقدمة

جمعه.تحصلمااخروهذاانتهىوالعبادوالزهادبالأولياءيخصما

:

تعليق

الحنفيالقادريالحلبيأحمدبنمحمد

اهـ233

5،02*15:المقاس51الأسطر:عدد43

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

واحدورقةفيالفرائضفيالسراجيةمتنضوابطأخرهفي

1/36العارفينهدية-1/68الاَثارعجائب

1/67الأعلام-1/75المؤلفينمعجم

)967(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسني:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليِد:

المصادر:

)فراكض(

543/5

فرائض

للجرجانيالفرائضفيالسجاونديةشر!علىحاشية

هـ(419)تالفرضىأميرالروميحسن

الآموإتمنوقدرالأنبياءورثةالعلماءصيرلمنالحمدالبسملةبعد

لمنوالعصباتالفرايضصحابأبمشيئتهوعينالأولياءأحياءسهام

وأحررمقاصدهأقررأنإلىروحانيتهمنمستمداًذلكفحداني...يفتي

.عوايده

فيالحقأنهوالحقأهلعليهاتفقوالذيصفينحربذلكفسمى

عنه.اللّهرضيعليمعذلكجميع

:

تعليق

آسكوببلدة:اث!نمصطفىبنسنانبنعمر

هـ979

الأسطر:عدد902-275

حمروأسودأ

قديم

2/1348الظنونكشف

()068

5.11*18:المقاس91

1/552المؤلفينمعجم



)فرافصز(

الرقم:

المحفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآثات

التجليد:

145/2

فرائض

الفرائضرسالة

)د.ت(القرسهريمحمود،القرشهري

"م"النبيقال....نبيهعلىوالصلاةالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

الميتتركَهمنيبدأالعلمنصففإنهاللناسوعلموهاالفرايضتعلموا

بالتجهيز

معتقهامعتقأومعتقهاولاؤهجردمنأومدبرهامدبرهاأومدبرهاأو

تمت.لهولاؤهفيكونعليهعتقرحمهمحرمذاملكومن

:

تعليق

-فندىشيحمدرسة،قاريمدرسة:النسخطنمنلاعلىسيدينالدينجمال

اهـ603

سما*ه5.3،:المقاس1هالأسطر:عدد121-231

حدي!سما

حمروأسودأ

رطوبة

قديم

()681



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

)فرالهض(

/9581

فرائض

الفرائضرسالة

)د.ت(القرشهريمحمود،القرُشهري

والهمحمدنبيهعلىوالصلاةالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

الناسوعلموهاالفرايضتعلمواوسلمعليهاللّهصلىالنبيقالجمعينأ

العلم.نصففإنها

الاجدادثمالابنبناتوأولادالبناتأولادوهمالأرحامذويفيفصل

.الأخوةوبناتالأخواتأولادثمالفاسداتوالجداتالفاسدون

ا-6

مشرقي

حمروأأسود

قديم

سم13*3.:المقاس51الأسطر:عدد

)682(



)فراف!(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبهِانات

الخط:نوع

الأيراق:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

96/9

فرائض

الفرائضعلمفيرسالة

الرجالفرضويقالفريضةجمعالفرائضقيلالبسملةبعد

لآبوينوأختبنتللأبللاختوالباقيالنصفللبنتلأبوأختبنت

للاختشيءولاالنصفلأبوينوللأختالنصفللبنتللاثوأختوأخ

.لأبوالأخ

:

نسخ

921-332

مشرقي

أسود

5.13*5،53:المقاس22:لأسطراعدد

قديم

المهذبكتابمنمقتبسةوهيالفرائضعلمفيرسالةهذه

)683(



)فرافض(

4361/:الرقم

فرائض:الفن

الفرائضعلمفيرسالة:المخطوطةصان

النبيوعنمشهورةالمواريثاياتالفرائضفيكتابالبسملةبعد:المخطوطةبدالة

.للناسوعلموهاالفرايضتعلمواوسلمعليهاللّهصلى

ثلاثةالعمولزوجةكذلكالأعماممنواحدوكلعشرأثنىفي:المخطوطةنهالة

واحدوللعمواحدفيمضروبةثمانيةوللاختينواحدفيمضروبة

واحد.فيمضروب

:الماديالوصفبهِانات

تعليق:الخطنوع

سم*50213.:المقاس7الأسطر:عدد-27ا:الألراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

قديم:التجليد

)684(



)فرافض(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الأيراق:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

در:لمصاا

436/2

فرائض

الفرائضعلمفيرسالة

اهـ(930)تالفرضىالمولىالبلغراديعلي،البلغرادي

وبعد...القويمالدينفرايضبكتابهبينالذيللّهالحمدالبسملةبعد

والفرايض.الورثةسهامتوضحالفرايضفيمجلةفهذه

الآحوالمقتضياتتناهيلعدمالفرايضعلممنالقدربهذاواغتنم

.والعوارض

تعليق

سما*ه521.:المقاس17الأسطر:عدد-3893

حديث

حمر.وأأسود

حديث

العبديدعلى...تأليفهمنالفراغوقعوقدالرسالةاخرفيجاء

البلغرادي.خضربنعلىالضعيف

3/413المؤلفينمعجم-951الأسنىالجوهر

)685(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عفوان

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبنِانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

)فرا!صز(

542/4

فرائض

الفرائضعلمفيرسالة

الكفنمنأوجهأربعةعلىإلاتركتهيّخرجولمماتمنالبسملةبعد

ثمالمالجميعمنالكفنبهيبدأمافأولوالميراثوالوصيةوالدين

الوصية.ثمالدين

الخالبينالمالمتفرقاتخالاتوثلاثمتفرقينأخوالثلاثةتركفإن

الأنثيين.حظمثلللذكروالأمالأبمنوالخالة

:

تعليق

أسكوببلدة:اث!نالأسكوبسنانبنعمر

هـ979

402-902

مشرقي

حمروأسودأ

قديم

سم1511*81:المقاس71:الأسكلعدد

)686(



)فرافصز(

:452/3الرقم

فرائض:الفن

الشروض!رو!:المخطوطةعنوان

فإنوبعد...والبقاءبالقدمذاتهتفردالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبدالة

...الفرائضعلمولاسيما...الدنيويةالسعادةذرائعهيالشرعيةالعلوم

فاستخرُت...السجاوندى...الأماممختصرفيهالمصنفاتجملةومن

.الكلامتحريرفيالشروعقبلالقايمالملكالفه

صاحبةمنيرثلامنهماكلالأنّللمولاوالباقيوعشرونّخمسةوهو:المخطوطةنهالة

ولمولاهستونولبنتهعشرونمنهماكَللأماجتمعفقدمنهورثما

....الضوءفيكذاعشرة

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سما،صا*ه21:المقاس91الأسطر:عدد793-911:الأيراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

بلل:الآثات

قديم:التجليد

فيقويوجدزادهشيخالشهيربانعبداللطيفأحمدباسمتملكأوله:ملا!ت

اهـ.323سنةالعثمانيةالسلطنةبدارالمدرسمصطفىباسمتملكا91

2/9124الظنونكَشف:المصادر

)687(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

لمخطوطة:ابداية

المغطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الحط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تَارتخ

:الأيراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآ!ات

ا!د:

:ملاحظات

-()لمفرافض

913

ئضفرا

للأخضريالفرائضفيالبيضاءالدرةشرح

فانيوبعد....والخمالالعظمةبصفةالموصوفللّهالحمدالبسملةبعد

....الاخضرى....ألفهالذيالبيضاءبالدرةالمسمىالتأليفرأيتلما

ألفاظه.يحلشرحاًأشرحأنليّسمح

ثمأعلمواللّهبحكممتعلقمعالهموقولهيقبضوامتعلقالمدينمنوقول

ظاهرجميعهتصورالنظمإلخ...المرادنهايةوهذهقال

ي:

مغربي

منصورأحمدبنعروسأبوأحمدبنسعيد

هـا282

سم61بم!5.33:المقاس42:لأسطراعدد901

مشرقي

زرقوأحمروأأسود

جدولة

رطوبة

قديم

مفتىسليمحسنالسيدنجلالسعاداتأبومحمدباسمتملكأولهفي

آخرهفي،التعليقاتبعضهامشهعلىاهـ،317سنةالدجانييافا

القسمة.معرفةفيفايدة

)688(



)فرالمض(

الرقم:

الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المحْطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

/3741

ئضفرا

الباحثغنيةشرح

هـ(139)تآحمدبنمحمدبنمحمد،الماردينيسبط

..العالمينربللّه...الحمدالماردينيسبطبنمحمد...قالالبسملةبعد

الفرايض.علمفيالرحبيةالمقدمةعلىلطيفشرحفهذابعدأما

هووالكرمالشرففيالكاملوهوماجدجمعبالجيمالأماجد

.المحمودةالصفات

:

معتافى

سم11،*ه5.16:المقاس51الأسطر:عددا-95

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

قديم

الفرائضفينقولأخرهوفيإطاراتداخلالأولىالصفحة

2/133الطالعالبدر-803/الذهبشذرات

7/54الأعلام-3/624المؤلفينمعتم

)968(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

المادالوصفبمِانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأل!اقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاثظات

:لمصادرا

)فرافصز(

9117

فرائض.

الباحثغنيةشرح

هـ(129)تأحمدبنمحمدبنمحمد،الماردينيسبط

..العالمينربللّهالعمد...الماردينيسبطبنمحمد...قالالبسملةبعد

الفرايض.فيالرحبيةالمقدمةعلىمختصرشرحفهذاوبعد

هووالكرمالشرففيالكاملوهوماجدجمعبالجيمالأماجد

.المحمودةالصفات

نسخ

الميداني.الصوافبنعبدالرحمنبنعبدالُغني

سم5.41*21:المناس51الأسطر:عدد38

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

اهـ،037سنةمؤرخمطموسباسموتملكمطموسةتملكاتأولهفي

مفككة.وأوراقهتعليقاتهامشهعلى

2/123الطالعالبدر-803/الذهبشذرات

7/54الأعلام-3/624المؤلفينمعجم

)096(



)فرافض(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبنِانات

الخط:نوع

النسخ:ثاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

353

فرائض

السجاونديةالفرائضشرح

هـ(049)تباشاكَمالبنسليمانبنأحمد،باشاكَمالابن

تصحيحمنفرغتلمافإنيوبعد...العلامالملكللّّهالحمدالبسملةبعد

السجاوندى....إلىالمنسوبالفرائضعلمفيالمؤلفالمختصر

منهماكَلالإنللمولىوالباقيالنصفوللبنتالسدسالباقيذلكمن

ولكلعشرونللاماجتمعفقدمنهصاحبهورثماصاحبهمنيرثلا

اعلم.واللّهعشرةوللمولىستونمنهما

نسخ

هـ959

سم13*31:المقاس91عددالأسطر:134

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

حديث

.إطاراتوداخلالأصلهوامشعلّىحاشيةتوجد

8/238الذهبشذرات-2/1247الظنونكشف

1/133الأعلام-1/148المؤلفينمعجم

)196(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المغطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الأيراق:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآفات

التجلتِد:

:ملاثظات

المصادر:

3()فراك!ر

451/1

ئضفرا

السجاونديةالفرائضشرح

هـ(49)تْباشاكمالبنسليمانبنأحمد،باشاكمالابن

تصحيحمنفرغتلمافإنيوبعد...العلامالملكللّهالحمدالبسملةبعد

السجاوندي....إلىالمنسوبالفرائضعلمفيالمؤلفالمختصر

منهماكَلالأنللمولىوالباقيالنصفوللبنتالسدسالباقيذلكمن

ولكلعشرونللأماجتمعفقدمنهصاحبهورثماصاحبهمنيرثلا

أعلم.واللّهعشرةوللمولىستونمنهما

ا-117

مشرقي

حمروأسودأ

جدولة

بلل

41)ه*12:المقاس91:لأسطراعدد

قديم

.زادهشيخالشهيربإبنعبداللطيفبنحمدأباسمتملكعليه

8/238الذهبشذرات-3/1347الظنونكشف

1/133الأعلام-1/148المؤلفينمعجم

)396(



)فر!لممز(

الرقم:

الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المغطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ناريخ

:الأيراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالففية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

4911

فرائض

السجاونديةالفرائضشرح

هـ(49)تْباشاكمالبنسليمانبنأحمد،باشاكمالابن

تصحيحمنفرغتلمافإنيوبعد...العلامالملكللّهالحمدالبسملةبعد

اشرحه.آنآردت...السجاوندي...إلىالمنسوبالفرائضعلمفيالمختصر

لامنهما!للإنللمولىوالباقيالنصفوللبنتالسدسالباقيذلكمن

ستونمنهما!لولبنتعشرونمنهماكَل....ورثماصاحبهمنيرث

.عشرةوللمولى

تعليق

الداتشمندمصطفى

هـ399

113

قبلوحاجيمدرسة:اتطن

سم5.41*5.02:المقاس71:لأسطراعدد

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

قديم

باسم،الودنوىمصطفيباسموتملكاتالتركَيةباللغةنقولأولهفي

باسمتملكاهـ،691سنةالشهيربأميرحورزادهالياينوىحسنبنأحمد

هامشهعلىأوش!،بنحمدأباسمتملك،الياينوىمرتضىبنالرحيمعبد

.نقولآخرهوفيمذهبةإطاراتوداخلتعليقات

8/338الذهبشذرات-2/1247الظنونكشف

1/133الأعلام-1/148المؤلفينمعجم

)396(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبياناتَ

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نارلخ

:الألراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآنات

القجليد:

:ملاحظات

:المصادر

فرافصز!)

111/1

ئضفرا

السجاونديةالفرائضشرح

هـ(816)تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني

رسولقال....السجاونديعبدالرشيدبنمحمد...قالالبسملةبعد

الفقهاءروايةهكذا....الناسوعلموهاالفرائضتعلموا!نهاللّه

.الميراثفيالسهاممنقدرماوهيفريضةجمعوالفرايض

ستونولبنتهعشرونمنهماكللأماجتمعفقدمنهورثماصاحبهمن

.عشرةولمولاه

:

نسْتعليق

نوابرىشهر:النسخمكانالفقيهعليبنإبراهيمبنمصطفى

هـ874

سم5،31*81:لمقاسا71:لأسطراعدد39-ا

مشرقي

حمروأأسود

بلل

قديم

الجانبية.الرسالةهوامشفيعديدةحواشيسطرتقد

1/728العارفينهدية-2/1248الظنونكشف

5/7الآعلام-2/514515،المؤلفينمعجم

)496(



)فراف!(

:145/1الرقم

فرائض:الفن

السجاونديةالفرائضشرح:المخطوطةعنوان

816هـ()تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني:ا-المؤ!

تيمنمابعد....السجاونديعبدالرشيدبنمحمد...قالالبسملةبعد:المخطوطةبدالة

اللّهرسولقال...الشاكرينوحمدالعالمينربللّّهالحمدبالتسمية

جمعفالفرايضالعلمنصففإنهاللناسوعلموهاالفرايضتعلموا

فريضة.

ستونولبنتهعشرونمنهماكللأماجتمعفقدمنهماورثصاحبهمن:المخطوطةنهالة

أعلم.واللّهبالعصوبةعشرةولمولاه

:الماديالوصفبنِانات

تعليق:الخطنوع

ءفنديماشيخمدرسة،قاريمدرسة:النسخمكانمنلاعليسيدبنالدينجمال:الناسخاسم

لأاهـ602:النسخناريخ

سم51*5.2،:المقاس51الأسطر:عدد11-9ا:الألراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأسودأ:الحبرلون

رطوبة:الآثات

قديم:التجليد

أولهوفيجلبيالدينجمالباسمتملكأولهوفيتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

الفرايض.فينقول

1/728العارفينهدية-2/1248الظنونكشف:المصادر

5/7الأعلام-2/514515،المؤلفينمعجم

)596(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنهية:

:الآقات

اتجليد:

:ملاحظات

در:لمصاا

)فر!الض(

322

ئضفرا

السجاونديةالفرائضشرح

هـ(816)تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني

تيمنمابعد....السجاونديعبدالرشيدبنمحمد...قالالبسملةبعد

وسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولقال...العالمينربللّهالحمدبالبسملة

.للناسوعلموهاالفرايضتعلموا

ستونولبنتهعشرونمنهما!للأماجتمعفقدمنهورثماصاحبهمن

.عشرةولمولاه

تعليق

سم31*2.:المقاس23:لأسطراعدد73

مشرقي

حمروأأسود

وإجازةقراءة

رطوبة

قديم

التابومطالبوحواشيتعليقاتهامشهوعلىطياراتوبهإطارإتداخل

سنةالحمراوىأسعدمتمدباسموتملكللمحتوياتفهرسأولهوفي

منمنقولةالجمعةصلاةفيمسألةأولهوفيأخرىوتملكاتاهـ،273

الفرائض.فيمسائلبهجدولآخرهوفيوالخلاصةالفتاوى

1/728العارفينهدية-2/1348الظنونّ!شف

5/7الأعلام-2،514515/المؤلفينمعجم

)696(



)فرالمصز(

:352الرقم

ئضفرا:لفنا

السجاونديةالفرُائضشرح:المخطوطةعنوان

هـ(816)تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني:ا!المؤ!

رسولقال....السجاونديعبدالرشيدبنمتمد...قالالبسملةبعد:بداءالمخطوطة

...الناسوعلموهاالفرايصْتعلموا...وسلمعليهاللّهصلىاللّه

فريضه.جمعوالفرايض

آربعة-للمرأأنوثتهتقديروعلىوثلاثونستةوأخرهالأخرناقص:المخطوطةنهالة

...سبعةأعنيالأنوثةمسئلةمنسهامهالأنوعشرون

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سم41*02:الميَاس71الأسطر:عدد96:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:الآصات

حديث:ا!د

إلاَخروناقصالكتابومطالبتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

1/728العارفينهدية-3/1248الظنونكشف:ا!در

5/7الأعلام-2/514515،المؤلفينمعجم

)796(



)فرالمصز(

037:الرقم

فرائض:الفن

السجاونديةالفرائضشرح:المخطوطةعنوان

اوو(6)تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني:ا-المؤ!

تيمنمابعد....السجاونديعبدالرشيدبنمحمد...قالالبسملةبعد:بداءالمخطوطة

...اللّهرسولقال...الشاكرينحمدالعالمينربللّهالحمدبالبسملة

.الناسوعلموهاالفرايضتعلموا

ستونولبنتهعشرونمنهماكللأماجتمعفقدمنهماورثصاحبهمن:نهاءالمخطوطة

.عشرةولمولاه

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

خلوةمدرسة:النسخطنايبجهبنموسىبنعيسىبنحاجي:ا-الناث

هـ659:النسخنارنخ

سم51ك!23:المقاس13الأسطر:عدد013:الألراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:الآثات

حديث:التجليد

نقولأولهوفيتعليقاتالسطوروبينتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

1/738العارفينهدية-2/1248الظنونّكَشف:المصادر

5/7الأعلام-2/514515،المؤلفينمعجم

)896(



)فر{لممز(

542/2:الرقم

فرائض:الفن

السجاونديةالفرائضشرح:المخطوطةعنوان

هـ(816)تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني:ا-المؤ!

تيمنمابعد....السجاونديعبدالرشيدبنمحمد...قالالبسملةبعد:بداءالمخطوطة

...الشاكَرينحمدالعالمينربللّهالحمدبالبسملة

ستونولبنتهعشرونمنهماكَللأماجتمعفقدمنهورثماصاحبهمن:المخطوطةنهالة

.عشرةولمولاه

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

ادرنهمدينة:ات!نالاسكوبيسنانبنعمر:الناثا-

هـ769:النسختارلخ

سم1511*81:المقاس91الأسطر:عدد321-52:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

قديم:المجيد

الشرجعلىيسيرةوحواشيتعليقاتتوجد:ملاحظات

1/728العارفينهدية-2/1348الظنونّكشف:المصادر

5/7الأعلام-2/514515،المؤلفينمعجم

)996(



)فر!لمصز(

958/2:الرقم

فرائض:الفن

السجاونديةالفرائضشرح:المخطوطةعنوان

هـ(816)تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني:ا!المؤ!

تيمنمابعد....السجاونديعبدالرشيدبنمحمد...قالالبسملةبعد:بداءالمخطوطة

الشاكَرين...حمدالعالمينربللّهالحمدبالبسملة

ستونولبنتهعشرونمنهما!للأماجتمعفقدمنهورثماصاحبهمن:نهاءالمخطوطة

عشؤتولمول!ه

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

هـ7701:النسختَاريخ

سم13*03:المقاس91الأسطر:عدد98-7:الأ!راقَعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:الآقات

قديم:التجليد

1/728العارفينهدية-3/1248الظنونكشفالمصادر:

5/7الأعلام-2/514515،المؤلفينمعجم

)007(



)فرالمصز(

198:الرقم

:فرائضا!ن

السجاونديةالفرائضشرح:المخطوطةعنوان

هـ(816)تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني:ا-المؤ!

تيمنمابعد....السجاونديعبدالرشيدبنمحمد...قالالبسملةلمجد:بداءالمخطوطة

....الشاكرينحمدالعالمينربللّهالحمدبالبسملة

ستونولبنتهعشرونمنهماكللأماجتمعفقدمنهورثماصاحبهمن:نهاءالمخطوطة

.عشرةولمولاه

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

هـا360:النسختاريخ

سم01ك!51:المقاس51الأسطر:عدد16.:الأيراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:الآفات

حديا.:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتوداخلالفرائضفينقولأخرهفي:ملاحظات

1/728العارفينهدية-3/1248الظنونكشف:المصادر

5/7الأعلام-2/514،515المؤلفينمعجم

)107(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأيراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآقات

التجلتِد:

:ملاحظات

المصادر:

)فرافصز(

398

فرائض

السجاونديةالفرائضشرح

اوو(6)تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني

تيمنمابعد....السْجاونديعبدالرشيدبنمحمد...قالالبسملةبعد

اللّه...رسولقال...الشاكَرينحمدالعالمينربللّهالحمدبالبسملة

.الناسوعلموهاالفرايضتعلموا

ستونولبنتهعشرونّمنهماكللأماجتمعفقدمنهورثماصاحبهمن

.عشرةولمولاه

نسخ

رويخلكشنبة:اتولن

هـا324

سم41*31:المناس17الأسطر:عدد4.1

مشرقي

حمرُوأسودأ

جدولة

ورطوبةأرضة

حديث

الفرائضفيوجداولنقولأخرهوفيالفرائضفيونقولفهرسأولهفي

1/728العارقينهدية-2/1248الظنونكَشف

5/7الأعلام-3/514515.المؤلفينمعجم

)207(



)فرافؤ(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأل!اقكدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآثات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

698

فرائض

السجاوندتِةالفرائضشرح

816هـ()تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني

تيمنمابعد....السجاونديعبدالرشيدبنمتمد...قالالبسملةبعد

قال...رسولقال...الشاكَرينحمدالعالمينربللّهالحمدبالبسملة

.الناسوعلموهاالفرايضتعلموا

ستونولبنتهعشرونمنهماكللأماجتمعفقدمنهورثماصاحبهمن

.عشرةولمولاه

:

تعليق

القادرعبدمتمددرويّشحافظ

الأسطر:عدد491

مشرقي

سم61!5*43:المقاس31

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

حديث

وبهللموضوعاتفهرسأولهوفيالفرائضفيومسائلنقولأولهفي

.تعليقاتالسطوروبينهامشهوعلىطيارات

1/728العارفينهدية-2/1248الظنونكشف

5/7الأعلام-2/514515.المؤلفينمعجم

)307(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الألهراق:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآقات

ادَجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ف!المض(

5101

فرائض

السجاونديةالفرائضشرح

هـ(816)تعليبنمحمدبنعلي،الجرجاني

بقضاءيبدأثمأيمالهمنبقىماجميعمنديونه...وأولهالأولناقص

التتهيز.بعدالثانيمالهجميعمنديونه

ستونولبنتهعشرونمنهماكللأماجتمعفقدمنهورثماصاحبهمن

.عشرةولمولاه

:

تعليق

سم5.31*02:الميَاس71:لأسطراعدد118

مشرقي

حمروأسودأ

جدولة

ورطوبةأرضة

يثحك

.تعليقاتهامشهوعلىالأولناقص

3/1348الظنونكشف

2/514،515المؤلفينمعجم

)754(

1/728العارفينهدية

5/7الأعلام



)فرالمصز(

033:الرقم

فرائض:الفن

الشهابيةالفرائضشرج:المخطوطةعئان

هـ(009)تالحنفيالمسكريعبدالحليم،المسكري:ا-المؤ!

والسلاموالصلاةالحكيمالعليمللّهالحمد:نستعينوبهالبسملةبعد:المخطوطةبدالة

الكريّم.رسولهعلى

أنهواعلمالمسلمينماللبيتكَلهفالمالالمذكورينأحديوجدولم...:نهاءالمخطوطة

لهيثبتلمالعيربحيثعلىبالنسبلهالمقرعلىمقدمالمولاةمولى

الغيرذلكمنبإقراره

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

هـا510:النسختارتخ

سم5.41*5.91:المناس41الأسطر:عدد02:الأ!راقعدد

وروبيا:الورقنوع

حمروأسودأ:الحبرلون

بلل:تلآفا

حديثورقي:التجليد

261/المؤلفينمعجم-20125/الظنونكشفا!ادر:

)507(



)فرائض(

958/4:الرقم

فرائض:الفن

الشهابيةالفرائضشرح:المخطوطةعنوان

هـ(009)تالحنفيالمسكريعبدالحليم،المسكري:ا-المؤ!

للّهالحمدكريميابيدكالقلوبومفاتيحنتوكَلعليك:البسملةبعد:المخطوطةبدالة

شهابالقاضيقال...الكريمرسولهعلىوالصلاةالحلّيمالعليم

طالب.أبىبنعلىبنأحمدأبىمحمدحامدأبوالديق

واعلمالماللبيتكلهفالماليوجدولمالموالاةمولىيكنلمفإن.....:المخطوطةنهالة

بالنسب.لهالمقرعلىمقدمالمولاةمولىأن

:الماديالوصفبمِانات

نسخ:الخطنوع

سم13*02:المناس91الأسطر:عدداب80-ب69:الأيراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

قديم:التجليد

261/المؤلفينمعجم-20135/الظنونكشف:المصادر

)607(



)فراف!(

الرصم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الحط:نوع

النسخ:ثاريخ

:قلأولاعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآ!ات

ا!د:

111/2

فرائض

الفرائضفيوالمختلفاتالمتفقاتنسبةشرح

شمسالفاضلالشارحفإنبعدأما:والتصليةوالحمدالبسملةبعد

معرفةبابفيالفرايضكتابشرحهفيقال...فناريابنالدين

.اخرهإلىالمتفقاتنسبةأحدهمانوعان...الفروض

فيكونمرّكمالقنهاوالثلاثةوعشرينأربعةسدسوالأربعة...

لبيانالشارحصورهالذيالشكلشرجهذاوثلثهالثمنمثلالسدس

.التمامعلىللّهوالحمدالفزوضنوعىمنوالمختلفاتالنفقاتالنسب

ي:

تعليق

تقديّراًهجريالتاسعالقرنّ

سم81*53.1:المقاس81الأسطر:عددب49-ب29قا

وروبيأ

سودأ

بلل

حديثكرتوني

)707(



الرقم:
الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ناريخ

:الأيراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

)فرافصق

598

فرائض

الفرائضفيفارضكَلعمدة

هـ(ا121)تأحمدبنحسنبنصالح،البهوتي

الغنيللّهالحمدالبهوتيحسنبنصالحالفقيرقالالبسملةبعد

والعطاياالأجالمقدرالبراياخالقتعالىربالمحسن

الأخرةفيليالثواببهاأرجوفاخرةبكرااللّهبحمدجاءت

ختامللرسلهونبيعلىالدوامعلىمسلماًمصليا

الاعلامالأماجدوصحبهالكرموآلهمحمد

نسخ

الجبرتيعبداللّهبنمحمد

هـ1287

سم17*23:المقاس.2عددالأسطر:96

حديثما

أسود

رطوبة

حديّث

الجبرتياللّهعبدبنمحمدباسموقفأولهوفيتعليِقاتهامشهعلى

ثاني.الاللّهعبدبنعلىمكتبةوختمالحديثفينقولأولهوفي

1/434العارفينهدية-2/123المكنونإيضاح

3/091الأعلام-1/083المؤلفينمعجم

)807(



)فراف!(

الرقم:

الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

الألراق:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

القجليد:

المصادر:

63017/

فرائض

الباحثغنية

هـ(577)تمحمدبنعليبنمحمد،المتقنةابن

للّهفالحمدتعالىربناحمدبذكرالمقالنستفتحماأولالبسملةبعد

العمي.القلبعنيجلوبهحمداًانعماماعلى

المناسخةطريقةفهذهتمامفهذهتماموقفهاأوفىتضربالسهامففي

شامخة.فضلرتبتهبهافارق

نسخ

الأزهريالمالكيالواصلىالسويفيأحمد

هـا002

5.01*61:المقاس91:الأسطرعدد961-731

مشرقي

أسود

رطوبة

قديم

21211/الظنونكَشف

3/527المؤلفينمعجم

)907(

3/99العارفينهدية

6/927الأعلام



)فرائصق

533:الرقم

فرائض:الفن

الترتيبكَتاببشرجالمجيبالقريبفتح:المخطوطةعنوان

هـ(999ت)عبداللّهبنمحمدبنعبداللّه،الشنشوري:ا-المؤ!

اللّهعبد...فيقولوبعد...خلقهفنابعدالباقيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبدالة

القريبفتحوسميته..العلومأجلمنالفرايضعلمكانلما...الشنشوري

منهوأولىأبتدىأيالرحيمالرحمناللّهبسم...الترتيبكتاببشرحالمجيب

أولف.

فلكلأباهمافاشترتارجلأعتقهمالأبوينأختانّالمعتقأبافاعتقعبداًاعتق:المخطوطةنهالة

.مباشرةولاعليهمالأنالأخرىعلىلأحدهماولاولاءأبيهماولانصفمنهما

الماديالوصفبنِانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ناريخ

:الأ!راقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعلمتِة:

:الآثات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

الشافعيالاذلبيسحلولمحمدبنسليمانّ

هـ1544

037

مشرقي

حمروأسودأ

سماه*521.:المناس2هالأسطر:عدد

قرأة

رطوبة

قديم

هـوفي829سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذهتعليقاتهامشهعلى

بنمصطفىمحمداهـ،231سنةشاميحسنالسْيد،السْمانّمحمدبأسمتملكأوله

اهـ.411سنةالكرديمصطفىباكبربنوالحاج،الحضرجىعلى

1/473العارفينهدية-2/5016الظنونكشف

/4128الأعلام-2/285المؤلفينمعجم

)071(



)فراف!(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المغطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسني:اسم

الفسخ:ثاريخ

:الألراقعدد

الورق:نوع

العبر:لون

القجليد:

:ملاثظات

:لمصادرا

203/1

فرائض

السجاونديةالفرائض

هـ(695)تعبدالرشيدبنمحمودبنمتمد،السجاوندي

اللهصلىاللّهرسولقال...الشاكرينحمدللّهالحمدالبسملةبعد

العلم.نصففإنهاالناسوعلموهاالفرايضتعلمواوسلمعليه

كلورثماإلابعضمنالأمواتبعضيرثمسعودوابنعلىوقال

صاحبه.مالمنمنهمواحد

نسخ

الخرُق(باب)مدرسةالمصرمدينة:اثطنالاقسقدوتيمحمدبنعبداللّه

هـا184

28ا-

حدثحا.

حمروأأسود

سم41*23:المقاس1هالأسطر:عدد

حديث

وبهالنعمانحنيفةأبيللأماموترجمةالفرائضفينقولأولهفي

.تعليقاتهامشهوعلّىالفرائضفينقولآخرهوفيإطارات

2/601العارفينهدية-2/1247الظنونكشف

7/27الأعلام-3/652المؤلفينمعجم

)711(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:ثاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنتِة:

التجلتِد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)فرافصز(

542/1

فرائض

السجاونديةالفرائض

هـ(695)تعبدالرشيدبنمحمودبنمحمد،السجاوندي

اللّهصلىاللّهرسولقال...الشاكرينحمدللّهالحمدالبسملةبعد

العلم.نصففإنهاالناسوعلموهاالفرائضتعلمواوسلمعليه

مماإلابعضمنبعضهميرثعنهمااللّهرضيمسعودوابنعلىوقال

صاحبه.مالمنمنهمواحدكلورث

تعليق

سنانبنعمر

هـ979

سم5.11*81:المقاس71الأسطر:عددا-25

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

القاضيعبدالرحيمباسموتملكمحمدسعيدباسمتملكأخرهفي

مصطفىبنمحمدباسماخروتملك2قالقسْطنطنيةبمدرسةالمدرس

.3قهالكتابلأبوابفهرساخرهوفي3قفيالأسكوبيباسجوتبك

2/601العارفينهدية-2/1247الظنونكشف

7/37الأعلام-3/652المؤلفينمعجم

)712(



)فرائصق

958/3:الر!م

فرائض:الفن

الشهابيةالفرائض:المخطوطةعضان

)د.ت(محمودبنأحمدبنمحمد،الدينشهاب:ا-المؤ!

خيرالبريةعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللّهالحمد:البسملةبعد:المخطوطةبدالة

...وفهمهحفظهيهدىمختصراًأصلاًالفرائضفيعملتأنى...

ولاالورثةاخريكنفالمالميتأقاربالماللبيتكلهفالمال:فصل...:المخطوطةنهالة

أحدهما.يرثأويتوارثأنعلىوهوشرطواماعلىالآخرمعيرث

:الماديالوصفبيانات

تسخ:افنوع

سم03*13:المقاس9الأسطر:عدد69-ب09:الأوراقعدد

قديموربيا:الورقنوع

حمروأسودأ:الحبرلون

اللونّبنيفارسي:ا!عليد

الرسالةعحاالحجمصغيرةحاشيةتوجد:ملاحظات

20152/الظنونكشفا!ادر:

)713(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبياناتَ

الخط:نوع

الألراق:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التَجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)فرالمصز(

433

فرائض

الرحبيةالمنظومةشرحفيالشنشوريةالفوايد

ت(999)تعبداللّهبنمحمدبنعبدالله،الشنشوري

ربهالفقيرلرحمةفيقولوبعد.....العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

الشنشورية.الفويدوسميته...الشنشورياللّهعبد..القريب

فعليهوغيرذلكالأقاريرفيوالدورياتالكتابمنإليهيحتاجوما...

كتبعنيغنىكتابفأنهيريدبمايظفرالترتيباشرجبكتابنا

ذلك.فيكثيرة

سما21*ه:المقاس2هالأسطر:عدد53

قديمأوربي

حمروأأسود

حديث،سميككرتوني

اهـ187بسنةأرخالأنصاريأيوببنسعيدمحمدباسمتملكعليه

1/473العارفينهدية-2/387المكنونإيضاج

4/138الأعلام-2/285المؤلفينمعجم

)714(



)فرافصز(

1877/2:الر!م

فرائض:الفن

الرحبيةالمنظومةشر!فيالشنشوريةالفوايد:المخطوطةعنوان

هـ(999)تعبداللّهبنمحمدبنعبداللّه،الشنشوري:ا!المؤ!

..الشنشورياللّهعبدفيقولوبعد.....العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبدالة

...لذلكفأجبتهالرحبيةالمنظومةأشرحأن....الوهابعبدولديسألنيقد

الشنشورية.الفوايدوسميته

كتبعنيغنيكتابفإنهيريدبمايظفرالترتيبشر!بكتابنافعليه...:المخطوطةنهالة

ذلك.فيكثيرة

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

.الأزهريالمالكيالنثرتيحسنبنعلى:الناسْاسم

اهـ.990:النسخثاريخ

سم41*02:المقاس12الأسطر:عدد58961-:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:الحبرلون

رطوبة:الأمورالفنية

حديث:ا!د

المهينيياسينالسيدباسموتملّك،وأدعيةشعرأبياتأخرهوفي،نقولأولهفي:ملاحظات

هـعلى849سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةاهـوهي023سنة

.تعليقاتهامشه

لا1/34العارفينهدية-2/702الظنونكشفا!ادر:

2/285الأعلام-4/128المؤلفينمعجم

)715(



)فر!لهمز(

693:الرقم

فرائض:الفن

القرانيةالفرائضأح!امفيالرحمانيةالفيوض:المخطوطةعنوان

هـ(ا003)تحسينبنسليم،النحلاوي:ا-المؤ!

علموورثالأنامجميععلىبالاَيةتفضللمنحمداً:البسملةبعد:المخطوطةبدالة

.الأنعاممنبهمنحتاماعلىحمدهأ....بالاكرامخصهلمنالفرايض

خيارعنوالعذروالمغفرةبالتجاوزليفادعقلمبعثرةظفرتفإن...:المخطوطةنهالة

يجعلهأنسبحانهاسألهمأمولالسْاداتشيممنواللطفمقبولالناس

النعيم.بجناتللفوزموجباًالكريملوجههخالصاً

:الماديالوصفبمِانات

معتاد:لخطانوع

الطيبى.الرحمنعبدبنعليبنمحمدبنعبدالرحمن:ا-الناث

هـا592:النسختارنخ

*2316:المقاس2ياالأسطر:عدد22:الألراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

حديث:التجلتِد

.إطاراتداخل:ملاثظات

2/53البشرحلية-1/977المؤلفينمعجم:المصادر

)716(



)ف!افصز(

542/3:الرقم

:فرائضا!ن

العينقرة:المغطوطةعنوان

...والنساءالرجالبعضنصيبفرضالذيللّهالحمد:البسملةبعد:المخطوطةبدالة

سراجالمصنففأقتصر...طرائقسبعتألتفهمابتدأفيللعلماءفإنوبعد

.السجاوندي...

علمإذ!أماأولاًأحدهماموتيعلملمإذايجريإنماالحكموهذا...:المخطوطةنهالة

حتىفيهالمشكوكويوقفاليقينواحدكلأعطىعينهجهلولكن

....يتبين

الوصفبيانات

:المادي

تعليق:الخطنوع

اسكوببلدة:النسخم!انالاسكوبيسنانبنعمر:ا-الناث

هـ579:النسخناريخ

سم5.11*81:الممَاس71الأسطر:مددأ3.2-ب931:الأللاقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

مقابلة.:الأمورالعلمتِة

قديم.:التجليد

بهالشرحعلىتعليقاتتوجدكما،الأحمرباللونمشكولةالكتابة:ملاحظات

هـ.769سنةمقابلة

25125/الظنونّكشف:المصادر

)717(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأيراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

)فرافض(

285

فرائض

الفرائضفيكَتاب

وأولهالأولناقص

سهمانلهحصلالأخالجدقاسمإنأسهمخمسةيفضلثلاثةللزوجة

وثلثين.سهماأخذالباقيثلثأخذوأنونصف

وآخرهالآخرناقص

ل!نصيبالمسألةمنقسمشيتوإنالنوعيخفىولاثلاثونلهيّخرج

التركة.منالاسمذلكمثللهوحدمنهاوارث

:

معتاد.

سم5.31*81:المقاس71:الأسطرعدد134

مشرقي

حمروأسودأ

وبللورطوبةأرضة

بقعآوراقهابعضفيغيرمرتبةوأوراقها،الطرفينناقصةالنسخةهذه

وحشرية.مائية

)718(



)فرافمز(

الرقم:

الفن:

المغطوطة:عنوان

المؤبف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:ثارنخ

:الأيراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنتِة:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

81

فرائض

الفرائضعلمفيالفوائضالأسرارمصباح

اهـ(592بعدت)الحنفيالحجاجيعبدالحقبنعبدالحافظ،الحجاجى

فرضوصفها!نهيبلغفلاذاتهتعالتالذيللّهالحمد:البسملةبعد

علمكانلما...الحجاجيالاقصرىالحافظعبدفيقولبعدأمافارض

الأسرار.مصباحوسميتها....العلومأحسنمنالفرايض

....تقدمممنموتهتأخرمنفيرثيقيناموتهمترتيبعلمإذاوأما...

اهـ593

سم5،61*7.23:المقاس71:لأسطراعدد13

أوروبي

حمروأأسود

وبللأرضة

حديث،سميككَرتوني

.الأنصاريأيوببنسعيدمحمدباسمتملكعليه

3/276الأعلام-3/717الأزهريةالمكتبةفهرس

2/51المؤلفينمعجم

)971(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأيراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالففية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)فراف!ز(

1122

فرائض

الفرائضملحص

)د.ت(الدينحسامبنعثمانبنحسن،الاقسرائي

حسن...يقول....عليهاومنالأرضيرثالذيللّهالحمد:البسملةبعد

الورىرأيتلما...افندىالديانّومقبولالعلومبحرتلاميذمنعثمانبن

فيمختصراًصنفأأنأردتالمطولاتعنوراغبالمختصراتإلىمائلاً

الفرايض.ملحصوسميته...الفرائضعلم

ورثمماالابعضمنبعضهميرثعنهمااللّهرضيمسعودابنوقال...

الدور.لزملأنهصاحبهمالمنمنهمواحدكل

:

نسخ

.الصاويالمصرىالشافعيالحسينبنحسن

اهـ273

12

حدلمجما

حمروأأسود

رطوبة

سم*2116:الميَاس1هالأسطر:عدد

حديث

ومطالبالفرايضعلمفيحسابيةجداولوبهتعليقاتهامشهعلى

.الكتاب

2/9163الظنونكَشف

()072



الفق!أ!ود





ففه(أصولى)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اس!

المخطوطة:بداية

المخطوطةَ:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

097

فقهأصول

البزدويأصول

هـا"483"تالحسينبنمحمدبنعلي،البزدوي

محمدبنعليالحسنأبو...قال..النسمخالقللّهالحمدالبسملةبعد

والشرايعالفقهوعلمالصفاتوعلمالتوحيدعلمنوعانّالعلم..البزدوي

أنهبالمحرمضرورةعنالإحراممحظورتناولمثلوذلكنفسهفيمعصوماً

متناً.فكذلكالجزاءويضمنلهيرخص

ي:

نسخ

خليلبنيحيىبنيوسف

لاهـ.71

سما*5.279:المقاس51الأسطر:عدد273

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة

حديث

بنمحمدعمروباسمتملكاتوبأولهونقولللموضوعاتفهرسأولهفي

سنةالمدرسإبراهيمبنإسماعيل،محمدالكريمعبد،الحنفيسلطان

البيضاويعنترجمةآخرهوفيوحواشتعليقاتهامشهاهـوعلى002

1/396العارفينهدية-1/112الظنونكشف

/4328الاعلام-2105/المؤلفينمعجم

)733(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اس!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأ!راقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)،صولىففه(

397

فقهأصول

المنارأصولإضاءةفيالأنوارإفاضة

هـا"198""تالفضائلأبوالدهلويالدينسعد،الدهلوي

لأصلفإنوبعد...الإسلاممعالمألهمناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

إلىمنسوباًالأصولبالمنارفيموسوماً...النعمانمذهبفي!تاباًالزمان

بإفاضةوآرسمه..الكتابهذاشرحلذافقصدت...النسفي..الشيخ

لأنوارا

..الأولآماشهيداًصارقتلحتىالقسمينهذينصبرفيإذاولهذاقوله

عناجتنبففدامتنعفإذاالحالفيقايموحقهالمالكلحق...الثانيوأما

شهيداً.فصارببذلالحرام

ي:

نسخ

فقيهمحمدالحا!بنالرحيمعبد

هـ309

أسمبم!5،365،8:لمقاسا91:لأسطراعدد85

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة-أرضة

)مملوكي(قديم

بناللّهأمربنالدين!مال،المرعشيمحمدمنيربنشيخباسمتملكأولهفي

علي،أفندىحسنبنأفنديعليبنحسينالحاج،الصديقياللّهفتحشيخ

طبيةوصفاتاخرهوفي،تعليقاتهامشهعلى،أيضاًلهووقفعاكف

1/758المؤلفينمعجم-2/1824الظنونكشف

)724(



ففه(أصولى)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الآَفات:

التجليد:

المصادر:

128

فقهأصول

التنقيحغوامضحلفيالتوضيح

هـ"747ا"تمتمودبنمسعودبناللّهعبيدالأصغر،الشريعةصدر

وزيارةاللّهسبيلفيبالجهادالمشرفالإسلامملوكملكوأولهالأولناقص

شعائرهبحسنواهتزالهرمانّمبانيبصدمتهتضعضعالذيالحرامبيته

التنقيح.غوامضحلفيبالتوضيحالكتابهذاسميت....المشاعر

آنهفيأخويهحكمفحكمهالمسلممالكَاتلافالعبادحقوقوأما..

يحتملتسقطلا)..(بأخويهالمرادأوشهيداصارصبرهـانّبالملجئمرخص

تعالىاللّهحقوهم)..(تسقطلملكنهاالسقوطيحتمل)..(السقوص!

العصمة.وليواللّهالعصمةلوجودالضمانويجب

نستعلق

اهـ280

:لمقاسامختلفة:لأسطراعدد175

مشرقي

حمرأ-أسود

بلل-أرضة-رطوبة

المذهب..الفارسيالنمطعلىزخرفتهقديمجلدي

.901البهيةالفوائد-1/694الظنونكشف

.479/1الاعلام-/2355المؤلفينممجم

)725(
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الرقم:
الفن:
:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبياثات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الاَفات:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

ففه(أسول)

143/1

فقهأصول

التتقيحغوامضحلفيالتوضيح

هـا"747ا"تمحمودبنمسعودبناللّهعبيدالأصغر،الشريعةصدر

اللّهعبيد....العبدفانّوبعد..وثانياًأولاًتعالىاللّهحامدالبسملةبعد

بتآليفاللّهوفقنيلمايقولجده..سعدالشريعةتاجبنمسعودبن

سودتلماانيواعلم.....مشكلاتهاشرحأنأردتالأصولتنقيح

بالتوضيحالكتابهذاوسميت..التنقيحكتاب

وانبالملجئمرحضآنهفيأخويهحكمفحكمهالمسلممال

وحرمةالسقوص!يحتمل....حرمة..بأخويهوالمرادشهيداًصبرصار

العصمة.لوجودالضمانويجبلهاللّهحقوهما....السقوطيحتمل

ي:

تعليق

سما،2ه*.517:المقاس91الأسطر:عدد21.-ققامن

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة

قديم

،للموضوعاتفهرسأولهوفيافنديقدريمحمدباسمتملكأولهفي

.تعليقاتهامشهوعلىترميماثاربه

.901البهيةالفوائد-1/694الظنونكَشف

.479/1الاعلام-/2355المؤلفينمعجم
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)،صولىففه(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

71

فقهأصول

الأصولعلمإلىالأصولدائر

الهرويشاهمباركابن

غرائب!وثرمنالمستنبطينلأصولسقىالذيللّهالحمدالبسْملةبعد

..طلاوةالأريضكَالروضالشرعمشارعرأفتهبرفرفوجعلماءاًالمفهوم

لفظهوجازةمعالأصولمنارشرحفيالفتولمداركتابيفإنّبعدأما

..الأصولعلمإلىالأصولبدائروسميته.لحظهوغموض

صبرإذاالحرمةلبقاءأيولهذابالضمانلانجبارهمعنىيفوتالغيرلاوحق

لإقامةنفسهبذللأنهشهيداًصارقتلحتىالآخرينأيالقسمينهذينفي

.الاختتامعلىوالشكرالإتمامعلىللّهالحمد..محترمحق

ي:

نسخ

اسم5.23*7:المقاسمختلفةالأسطر:عدد911

أوروبيمشرقي

أحمر-أسود

بلل-أرضة

لحفظه.حديثبقماشالخارجمنغطىقدوالخارجالداخلمنكرتوني

علاماتذاتأوروبيةمنهانوعينعلىفهيالنسخةهذهأوراقاختلفت-ا

وذمشرقيهوماومنهااللونزرقاءوهيالصنعوتواريخكالخطوطمائية

فيها.الأكثروهوبدائيةصهناعة

يميلالعمومفيأنهإلاالنسخةبهكتبتالذيالخطاختلفكما-3

النسخ.خطصورةإلى

2/922.العارفينهدية-2/1825الظنونكشف

.7/71الاعلام

)727(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

ملاحظانط:

ففه(أصول)

197

فقهآصول

البزدويأصولشرح

أقسامأربعةالمعارضبيانفصلأيالفصلوهذاقولهالمعارضةبيانباب

الحججفيوقعتأنهاإلىغيرنظرمنالمعارضةنفسبإعتبارأيالأصلفي

الشرعية

..وبالتعليلالبيعفيالحيطةعلىالحيطةفضلحرقةربواوالفضل

سواء..الجنسفيبالمكيل

ي:

تعليق

942

مشرقي

حمرأ-أسود

سمأ6*5.27:المقاس2لا:لأسطراعدد

رطوبة-رضةأ

حديث

....الأصولتعليلفيفصلإلىالمعارضةبيانبابمنيبدأ

)728(



ففه(آ!ولى)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ابر:

الاَ!ات:

التجليد:

:ملاحظات

ا!ادر:

فقهأصول

حنيفةالأكبرلأبيالفقهشرح

هـا"0001"تالمنتهيأبومحمدبنأحمد،المغنيساوي

....قيقولبعدأما....السنةطريقالىهداناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

!تاب..الاعظمالامامصنفهالذيالأكبرالفقهكتابانّ....المنتهيأبو

التوحيدنوعانالعلمالفقهصولأفيالبزدوى...قالمقبولصحيح

والسنة.الكتابمنكلماتاجمعاناردت....والصفات

لىإيشاءمنيهديواللّهالبلاغإلاعلينافماكأنهالخيشاءمنيهدي

المستقيم.الصراطأهدناالمهتدينهادييااللهممستقيمصراط

ي:

نسخ

بكربنمصطفىبنعلي

(بازاري)عثمانشنبه:اتنولاهـ.933

اسماا*ه18:المقاس17الأسطر:عدد(1-23ق)39من

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

تعليقاتهامشهعلى،اطاراتداخل

.1/162العارفينهدية-3/1287الظنونكشف

1/234الاعلام-1/893المؤلفينمعجم

)972(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

فقه(أصول)

1113

فقهأصول

الفقهأصولفيالمغنىشرح

.هـا"008تا"الأسودعمربنعلي،حصارىالقره

كَماصلواقالحيثبالفعلوالحجالصلاةبينوأولهالأولناقص

مناسككمعنيوخذواصليأرأيتموني

فيالأصلهواذأولىحرفانّعنمجازاًوجعلهالالغامنأولىوالاستعادة

متى.أوإذاعنمجازاًجعلهمنالباب

ي:

نسخ

اسم27*8:المقاس27عددالأسطر:291

مشرقي

أسود

رضةأ-رطوبة

حديث

.التعليقاتبعضهامشهعلى،الأولناقص

.1/726العارفينهدية-2/9174الظنونكَشف

./4316الاعلام-2481/المؤلفينمعجم

()073



ففه(أصولى)

:الرف

الفن:

ا!وان:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ا!ر:

الاَ!ات:

ا!د:

118

فقهأصول

الأنوارمنارشرح

.كلالملالطالعهامننيالطوالقالشروحلهوكانناراًالدارين

حاوياالمتنمقاصدمختصراالحلطريقةعلىشرحانشرحهانّنسئلك

لطائفوعلىالبشيعةزوائدهامنخاويا)كذا(البريعةعوائدهاعلى

.وجديدةجيدةفرايد

فإذاللنفسوقايةالماليجعلانفجازالمالحرمةفوقالنفسحرمةلأن..

الثالثوهماالقسمينهذينفي)..(ولهذاعصمتهلبقاءضمنهاستوفاه

لىتعااللّهدينلاعزازنفسهباذلايكونلأنهشهيداصارقتلحتىوالرابع

.الشرعحقولإقامة

ي:

تعليق

225

أوروبي

حمرأ-أسود

رطوبة-أرضة

كرتونيحديث

سما1،*ه91:المقاس22الأسطر:عدد

()731



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:مكن

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

ففه(أ!ول)

086

فقهأصول

الأصولفيالأنوارمنارشرح

هـا"108"تالدينأمينبنالعزيزعبدبناللطيفعبد،ملكابن

عبدفيقولوبعدالحد...يحويهلاحمدالأحدالحيللّهالبسملةبعد

أنيلهم"فقلت....النسفى...للامامالمناركتابإن....فرشتهبناللطيف

مرامهموشرعتكلامهمفأيقنتا"منيالعظموهن

لأنهشهيداًصارقتلحتىوالرابعالثالثهماحتىالقسمينهذينفي

الشرعولإقامةاللّهدينلإعزازنفسهباذلاًيكون

ي:

نستعلق

الداغستانيأمينمحمد

بدمشقباشاسليمانمدرسة

سما*ه503.:المقاس21الأسطر:عدد601

مشرقي

أحمر-أسود

رطوبة

حديث

الأسودبالمدادوفهرسالفقهفينقولوأولهالرصاصبالقلمفهرسأولهفي

هامشهاهـوعلى318سنةالبرهانيمحمدبنمصطفىباسموتملك

.تعليقات

7/343.الذهبشذرات-2/1825الظنونكَشف

/495الاعلام-2/521المؤلفينمعجم

)732(



ففه(!أصول)

:08/2الرقم

فقهصولأ:الفن

الفقهأصولفيالورقالاشر!:العنوان

هـا"874ا"تالرحمنعبدبنمحمدبنمحمد،الكامليةامامابن:المؤلفا!

لشيخالمنسوبةالورقاتعلىتعليقفهذابعدأما..لةوالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

وآرضاهعنهاللّهرضيالحرمينامامالملكعبدالريانيالبحرالاسلام

لهملخصاً..عليهاوضعهفيالعاملينالعلماءبعضسألنيببركاتهونفعني

وغيرذلكشروحهامنعليهوقفتمما

الخطألكنسلمناهشرطهاوقوععلىتدللاالشرطيةالقضيةلأن....:المخطوطةنهاية

إجماعأونصجاناذافيمامصيبمجتهدكَلبانالقائلينعندمتصور

منتيسرمااخرهذا..الجهدبعدغيرهالمجتهدوظنجليقياسأو

.الورقاتعلىالكلام

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

سم3،1ه*59.1:المقاس91الأسطر:عددب-38أااق:الأوراقعدد

اوروبي:الورقنوع

حمرأ-اسود:لحبرا

بلل:الآفات

حديِ!:التجليد

مؤرخفالأولتملكاتثلاثةالأخيرةوكذلكمنهالأولىالورقةفيجاء-ا:ملاحظات

الفارسيةباللغةهـوالأخيران6601هـوالثالث5101اهـوالثاني74ْسنة

النصوسائرالاحمرباللونالورقاتمتنميزوقدممزوجالشرحهذا-2

بالأسود

7/48ال!علام-2/6002الظنون!شفالمصادر:

2/244الطالعالبدر-3651/المؤلفينمعجم

)733(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

فقه(أسولى)

497

فقهأصول

الورقاتشرح

هـا"299ا"تالصباغقاسمبنأحمد،قاسمابن

العباديقاسمبنأحمد..فيقولوبعد..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

لخصته..المـليالجلالللعلامةوشرحهاللورقات..لطيفشرحهذا..

..الكبيرعليهماشرحي

انّولقايلهذافليتأملقطعلاالاحتمالومعوقوعهعدماحتمالهاعلىيدل

قدالأصوليةوالمسايلالمسئلةهذهفيالقطعدعوىالىضرورةأييقول

اعلم.واللّهظنيةتكون

نسخ

الشافعيالصالحيالتكريتيعليبنمحمدبنحسين

اهـ.144

سما21*ه5.:المقاس92الأسطر:عدد64

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة.

قديم

تملكأولهوفي،بقعوبهامفككةوأوراقهالتعليقاتبعضهامشهعلى

السويقة.محمدالإمامباسموختم،الحنبليالمعارينيالقادرعبدباسم

.8/434الذهبشذرات-2/6002الظنونكشف

1/891الاعلام-1/023المؤلفينمعجم

)734(



)مفة-اثم!ا(

الرقم:

الفن:

لعنوان:

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

760112/

فقهأصول

الحقائقمجامع

اهـا"176ا"تمصطفىبنمحمدبنمحمد،الخادمي

والقواعدالحقائقمجامعفهذهوبعد..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

الشرعيةالوصولفيكافيةالأصولمنوالفوائدالروائقجوامع

الاخوانبالتماسات

لاوولايةووكالةبلانيابةاحدعنمضماًأحدينتعبلاوآخرهالاَخرناقص

بحقإلاالعامالابراءبعدالدعوىيسمعلابهيعملولاالحظعلىيعتمد

ل!.....حادث

ي:

تعليق

-5782من

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة

:المقاس32:الأسطرعدد

قديم

الأخرناقص،تعليقاتهامشهعلى

.3/296المؤلفينمعجم-2043/المكنونايضاح

7/68الاعلام

()735

اسم31*4



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اس!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

المصادر:

ففه(!اصولى)

587

فقهأصول

الوصولمرقاتشرحالأصولمرآة

هـ"885"تعليبنفراموزبنمحمدخسرو،ملا

فإنبعدآما..القويمبالعقلآدمبني!رمالذيللّهالحمد:البسملةبعد

عرىيجتليومنه..الأصولعلموهوالقوارح....القرايحتقترحهماأولى

صولآسيمالا..معتبرة!تباًالعلماءفيهصنفوقدالاحكاميةالدقايق

الوصولمرقاتشرحفيالأصولةمراوسميته...الاسلامفخرالامام

علىبهايقتدرملكةلهمنالمجتهدفي!ونالاجتهادفكذلك...

لاصدورذلكينافىفلادليلهعنفرعيشرعيحكمكلالاستنباط

سبق...!ماالمجتهدمنأدري

ي:

نسخ

محمودمحمدبن

اهـ./391صفر

سم51*21:اولس23:الأ!عدد182

مشرقي

حمرأ-أسود

زخرفة-تذهيب

بلل

)قديم(ماللوكي

3/1657الظنونكشف-7/343الذهبشذرات

3/584المؤلفينمعجم-6/328الاعلام

)736(



ففه(أصولى)

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ابر:

الاقات:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

339

فقهأصول

الاصولمنهاجشرحفيالوصولمعرا!

)د.ت(الايكيالدينمجد

الأمورأشرففانبعدأما..الوجودواجبيااللهمسبحانكالبسملةبعد

.الأصولعلمإلىالوصولالموجبالعلومتعلم..بهجة

والأجرامالأجسامحدوثعلمتهلالشهادةبكلمةتلفظلأحديقللم

شر!فيإيرادهأردناهمااخرهذاوليكنموصلأممختاراًتعاليكَونه

.الكتابهذا

ي:

نسخ

سما*133:المقاس26:الأسطرعدد261

مشرقي

سودأ

رطوبة-رضةأ

قديم

محمدالسيدبنعليباسمتملكأولهوفيعتْمانمحمدباسمتملكأولهفي

.نقولاخرهوفيقديمنسخبخطتعليقاتهامشهعلى،هلالةالشهيربابن

.نقولأولهوفي

3/0188الظنونّكَشف

)737(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

ففه(){صول

324

فقهأصول

الفقهصولأفيالأنوارمنار

هـ""071"تمحمودبنأحمدبناللّهعبد،النسفي

آختصمنعلىوالصلاةالمستقيمالصراطإلىهداناالذيللّهالحمد

..القويمالدينبنصرةقامواالذينآلهوعلىالعظيمبالخُلق

شهيداًصارقتلحتىالقسمينهذينصبرفياذاالغيرولهذامالكَتناول

ي:

نسخ

(زاده)يازجيحمدأبنحسين

هـ.2251

93

مشرقي

حمرأ-أسود

سما*ه31:المقاس13الأسطر:عدد

المتن.علىجداًيسيرةوهيالتعليقاتبعضتوجد

1/464.العارفينهدية-2/1823الظنونكشف

4/67.الاعلام-2/338المؤلفينمعجم

)738(



ففه(أصولى)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

المجر:

الافاتَ:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

297

فقهأصول

الفقهصولأفيالأنوارمنار

هـا"071ا"تمحمودبنأحمدبناللهعبد،النسفي

نااعلم..المستقيمالصراطإلىهداناالذيللّهالحمد:البسملةبعد

القياسالرابعوالأصلالأمةواجماعوالسنةالكتابثلاثةالشرعأصول

....فالقرانّبالكتابإما

صارقتلحتىالقسمينهذينصبرفيإذاالغيروهذامالكتناولأيضا

اعلمواللّهشهيداً

ي:

نسخ

الدمشقي.الحنفيبكرأبيبنأحمد

هـ.832

سما.53*91:المقاس31:الأسطرعدد54

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

في،تعليقاتهامشهوعلىسطورهبين،طياراتوبهنقولواخرهأولهفي

الخاتى.قاسمباسمتملكأوله

1/464.العارفينهدية-2/1823الظنونكشف

/4.67الاعلام-2/228المؤلفينمعجم

)973(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

ففه(،صول)

393/2

فقهأصول

الدينصولأفيالأربعينجواهرنظم

هـا"359ا"تأحمدبنمحمدبنمحمد،الغزىالرضي

بالكتابلعرفوهشرفاالذينلاعبادهتعرفالذيللّهالحمدالبسملةبعد

المفضلالهاشميالنبيعلىالمنزل

صفاته!اينالصفاتبدىذاتهمتصفاعيكنومن:واخرهالأخرناقص

بقدركماقادراًبالعلمعالماًبحياهلكنحياد

ي:

معتاد

سم*3316:المقاس91الأسطر:عدد3ا-!28قمن

مشرقي

خضرأ-حمرأ-سودأ

رطوبة

حديث

تعليقاتهامشهوعلىالأخرناقص

3/333العارفينهدية-8/902الذهبشذرات

7/56الاعلام-3/622المؤلفينمعجم

)074(



فق!مالكى





مالماؤ(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطةَ:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

952

مالكيفقه

3()بالقيروانيزيدآبىرسالةوالتحبيرشرحالتحرير

هـ."734!"تسالمبنعليبنعمر،الفا!هاني

المستحاضةالحرةوعدةا"صا"...منهوالمقروءطمسبهوأولهالأولناقص

المميزةغيرفييريدش"ا"سنةالطلاقفيوالأمة

سخطهمنويباعدوثوابه..ويلهمنامحظوراتهارتكابعنوالإحجام

...اعلمواللّهلمحمدوعقابه

ي:

نسخ

هـ.733

236

مشرقي.

حمر.أ-أسود

رطوبة.-أرضة

اسمك!357:لمقاسا52:لأسطراعدد

يثحك

التعليقاتبعضهامشهوعلىهـ.734سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولة

.الكلماتلبعضطمسوبه

.6/69الذهبشذرات-1841/الظنونكَشف

5/56.الاعلام-2/567المؤلفينمعجم

)743(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

مال!ر(فقه)

9114/1

مالكيفقه

رشد.ابنمقدمةنظمبشرحوالرشدالسدادخطط

هـ".429"اتخليلبنإبراهيمبنمحمد،التتائي

ايراهيمبنمحمد::فيقولوبعد..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

ابننظمعلىشرحاًآضعان..الأخوانبعضسآلنيقد..المالكيالتتائي

رشد.

نسباًالتمامعلىللّهوالحمدوتالهوتابعوزوجهوآلهصحبهعنالرضىثم

.الإسلامعلىالختمله

:دي

معتاد

.الأحمديالمالكى

الأسطر:عددا-لاا

أسود

رطوبة.

اسم*33625:المقاس3.

حديث

34.-ق18قمنوأورادأدعيةآخرهوفيتعليقاتهامشهعلى

.8/334الذهبشذرات-1/431المكنونّإيضاح

5/203الاعلام-3/36المؤلفينمعجم

)744(



مالماؤ(ففه)

الرقم:

لفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

004/1

مالكيفقه

المالكي.الفقهفيكتاب

لآنهالنكاحأحدهماأمرانالحضانةتجاذبأنهأعلم..البسملةبعد

نفقتهقبضولهالمحضونحفظعلىالحاضنلأنالبيعوالاَخرمنشأها

...بالنفقةقوامهبهماوتحصيل

بمازجرهالواجبيقالآوالواجبفيشملالأذنبالجوازفالمرادوعليه....

آمرهلآنالجوازفحكمهبخصوصهالضربوآماالضربمنأعمهو

....القاضيايعزلهالخليفةآوللأميرأذنأيوجاز،شديد

ي:

مغربي

الرحمنعبدالفاهمبنعثمان

سما7*22:المقاسمختلفة:الأسطرعدد681-امن

حديثمشرقي

أحمر.-أسود

)745(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الاَفات:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

وللس!ؤ(فقه)

098

مالكيفقه

خليلالشيخمختصر

هـ.ا"767ا"تموسىبناسحقَّبنخليل،خليلالشيخ

حمداًللّهالحمد.المالكيموسىبناسحقبنخليل...يقولالبسملةبعد

مذهبعلى.مختصراً.جماعةسألنيفقدوبعد..النعممنتزايدمايوافي

أنس.إبنمالكالإمام

حصلآوثديأولحيةنبتتأوسبقأوأكثرأو!انواحدمنبالفإن

..إشكالفلامنيأوحيض

ي:

مغريي

اهـ.183

اهـ.16

مشرقي

اسم5،33*5،6:المقاس03:سطرلأاعدد

أسود

رطوبة.

أصفر-أحمر.-

حديث

علىاهـ،313سنةالدلسيالمباركمحمدبنمحمدباسهـاتملكأولهفي

فصلفيواحدةورقةآخرهوفي.مفككةوأوراقهالتعليقاتبعضهامشه

السبعةال!يام

.2/86الكامنةالدرر-3/1638الظنون!شف

3/315الاعلام-1/068المؤلفينمعجم

)746(



فق!لناتافعي





لمفـافدو(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

96/7

شافعيفقه

السبيإشكالاتعلىالسيوطيالإمامأجوبة

هـا"119!"تمحمدبنبكرآبيبنالرحمنعبد،السيوطيالجلال

علىالطلبةبعضأوردهاالسبكيالعلامةأسئلةفهذهالبسملةبعب

صورتها()!ذااللّهرحمةالسيوطيالإمام

..النظرفيأظلمتإذاوالمعضلاتبالفكر-أحتطنهماإذاللمشكلات

فيمالدقالهوغائطبولالوضوءهذا)كذا(يبطلهولاالباجيقال

الوضوء.أحداثمن...الثانيالجماعبمعاودةإلابشيءيبطلولاالمجموع

الديننجمعليبنالبديويمحمد

هـا226سنةالقعدةذي

سما*2535513:ساولمختلفة:الأ!عددأ412-أ802ق

مشرقي.

أسود.

توسطهقداللونبني،مانوعاًقديمجلديالخارجومنالداخلمنكرتوني

الحجم.صغيرةزخرفة

مننقلهاالناسخآنيظهروالذي،السيوطيرسائلإحدىهيالرسالةهذه-ا

مساتلمنالسب!يآوردهمابعضعلماًالسيوطيالإماممقاجوبةهي،اصل

شعرية.آلغازصورةفيمتنوعة

السيوطياجوبةعنلتمييزهاالآحمرباللونالسبيابياتميزتوقد-2

.3135/الآعلام-/282المؤلفينمعجم-851/الذهبشذرات

)974(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لمفعافدو(ففه)

345

شافعيفقه

ا/جشجاعأبيألفاظحلفيالإقناع

"هـ"779"تالشربينيأحمدبنمحمد،الشريينىالخطيب

قلتانواحدفيإناءينيآخذ!انالمغيرة:)قولهفيهماأول:ناقصأوله

الطهارة!تابمن....(دونهماالآخروفي

بدلالتطريزأجرةيلزمهولاقيمتهيلزمهفإنهمطرزاأتلفلومابخلاف

تنقصهاقدفإنهاالكتابة!ذلكولاغالباًالثوبقيمة

ي:

معتاد

الشيتي.محمدبنالظاهرعبد

هـ8801صفر11

804

مشرقي.

حمر.وأأسود

سم61*31:المقاس21:الأسطرعدد

قديم

اهـ(417سوريا-الخيردارجؤالمطبوعةالنسخةمن3./صاج)انظرالأولناقص

التعليقاتبعضتَوجد

.الكتابمنالأولالجزءتعدالنسخةوهذه-

.6/6الاعلام-8/384الذهبشذرات

.3/96المؤلفينمعجم-2/448المكنونإيضاح

)075(



لمفـافمير(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

246

شافعيفقه

(ا)جشجاعأبيألفاظحلفيالإقناع

هـ"779ا"تالشريينيأحمدبن،محمدالشرينيالخطيب

والوصاياالفرايضحكامأبيان)كتابالبسملةبعد

السهاممنفيهالمامقدرةأيمفروضةبمعنىفريضةجمعالفرايض

...المقدرة

منطلقولسانناطقةنفسلهكانفلوقولهعندوينتهيالآخرناقص

الرايقالتأليفهذامؤلفدرللّهفصيحو!لامصريحبمقاللقال

..الريس

معتاد.:لخطانوع

سم15*31:المقاس23الأسطر:عدد328:لأوراقاعدد

حديث.:الورقنوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حمر.وأأسود

قديم

الآخرناقصةالنسخةهذه

والوصايا-الفرايض!تابمنتبدأالنسخةهذه

العتق

8/384الذهبشذرات-3/448المكنونإيضاح

6/6الأعلام-/396المؤلفينمعجم

)751(

كَتابعندوتنتهي



لمفـافد9يى(ففه)

431:الرقم

شافعيفقه:الفن

شجاعآبيألفاظحلفيالإقناع:العنوان

.هـا779تا"الشربينياحمدبنمحمد،الشسرينيالخطيب:ا!المؤ!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

إنهوالأشبهالأذرعيقاللهشهادتهوقبولمالهبسرقةوأولهالأولناقص

للشبهة.مطلقاًبهيقتلوالأوجهالنفيعلىمصراًداممابهيقتل

فإنالاستمتاععنبالعجزاليمينملكيرفعلاكَماتزويجهاأوعتقهاعلى

.المالبيتفيفنفقتهاالكسبعنعجزت

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

هـ4611:النسختاريخ

اسم515كر5.03:المقاس21لأسطر:اعدد881:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لخبرا

رطوبة.:تفالآا

قديم:التجليد

:تملاحظا

:درلمصاا

بعضهامشهوعلىتجليدإلىويحتاجمفككةوأوراقهالأولناقص

.التعليقات

8/384الذهبشذرات-2/448المكنونإيضاح

6/6الأعلام-3/96المؤلفينمعجم

)752(



لهفعافدو(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

055

شافعيفقه

(ا)!شجاعأبيألفاظحلفيالإقناع

"هـا779"تالشربينيأحمدبنمحمد،الشرينيالخطيب

للعلماءششرالذيللّهالحمدالو!يلونعمحسبيوهوالبسملةبعد

نأ..الخطيبالشربينيمحمد..ربهفقيررحمةفيقولوبعدأعلاماً..

...شجاعبآبيالشهيرالأصفهانيالحسينبنحمدأ..الإماممختصر

.شجاعأبيألفاظحلفيالإقناعوسميته

!ذلكولاغالباًالثوبقيمةيزيدالتطريزلأنالتطريزأجرةيلزمهولا

تنقصها.قدفإنهاالكتابة

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

مذهباًبلداًالشافعيالهلاويشحاتةبنصابر:الناسخاسم

12:الأسطرعدد938:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

سما5.6*53.3:لمقاسا

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.:الاقات

حديث.:الخد

المتوسطدونوحالتهوصيانةترميمإلىيحتاج:ملاحظات

البيوعكتابمنالوديعةبابإلىالنسخةهذهتنتهي

8/384الذهبشذرات-2/418المكنونايضاج:ا!سادر

6/6الأعلام-/396المؤلفينمعجم

)753(



)ففه!فعافد9يى(

863:الرقم

شافعيفقه:الفن

(ا)جشجاعأبيألفاظحلفيالإقناع:الهفوان

"هـا779!"تالشربينيأحمدبنمحمد،الشرينيالخطيب:المؤلفا!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

محمد..فيقولوبعدأعلاماً..للعلماءنشرالذيللّهالحمدالبسملةبعد

المسمىشجاعأبي..الإماممختصرُأنالخطيبالشربينيالدينشمس

ألفاظحلفيبالإقناعوسميتهشرحاً..عليهضعأأنإلى..الإختصارغاية

.شجاعبيأ

!ذلكولاغالباًالثوبقيمةيزيدالتطريزلأنالتطريزأجرةيلزمهولا

أعلم.واللّهتنقصهافإنهاالكتابة

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ0261:النسختايلخ

003:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

س!اا615*2315:لمقاسا13:لأسطراعدد

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة.:الاقات

حديث.:التجليد

تعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

8384/الذهبشذرات-3/448المكنونإيضاح:درلمصاا

6/6الأعلام-/396المؤلفينمعجم

)754(



)ففه!فعافد9يى(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

864

شافعيفقه

شجاعأبيألفاظحلفيالإقناع

هـ!!779ا"تالشريينيأحمدبن،محمدالشرينيالخطيب

محمد..فيقولوبعد..أعلاماًللعلماءنشرالذيللّهالحمدالبسملةبعد

الإختصارغايةالمسمىشجاعأبي..الإماممختصرأنالخطيبالشربيني

شجاعأبيألفاظحلفيبالإقناعوسميتهشرحاً..عليهضعأأنلىإ..

الاستيلاديعودلاأنهفيهايظهرفالذي....مستلةوهيالأولىالصورةأما

....ذلكبعدلمالكهاعادتإذا

نسخ

الشافعياللقانيمحمدبنمحمود

هـ1153

456

مشرقي.

حمر.وأأسود

سما6*22:المقاس12:الاءسطرعدد

زخرفة

رطوبة-رضهأ

)مملوكي(يمقد

فهرسأولهوفيمفككةوأوراقهتعليقاتهامشهوعلىاطاراتداخل

للموضوعات

8/384الذهبشذرات-2/448المكنونايضاج

6/6الأعلام-/396المؤلفينمعجم

)755(



ثفمافدء(فمه)

087:الرقم

شافعيفقه:الفن

2بشجاعأبيألفاظحلفيالإقناع:العنوان

"هـا779ت""الشربينيآحمدبنمحمد،الشرينيالخطيب:المؤلفا!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

جمعوالفرائضوالوصاياالفرايضأحكامبيانكتابالبسملةبعد

.المقدرةالسهاممنفيهالمامقدرةأيمفروضةبمعنىفريضة

سبحانهواللّهالمالبيتفيفنفقتهاالكسبعنعجزتفإنالاستمتاع

أعلم.وتعالى

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الدمشقيالشافعيحموشمحمدبناللطيفعبد:الناسحْاسم

هـا287:النسختاريخ

91:سطرلأاعدد258:وراقلأاعدد

دمشق.:النسخمكان

سما6*5.13:اتس

حديث:الورقنوع

حمر.أوس!دأ:لحبرا

رطوبة.:تلآفاا

حديث.:التجليد

المؤلف.نسخمنمنقولةو!ب!أوراقه:ملاحظات

8/384الذهبشذرات-2/448المكنونايضاح:ا!ادر

6/6الأعلام-/396المؤلفينمعجم

)756(



لهفعافد9يى(فقه)

871:الرقم

شافعيفقه:الفن

(ا)جشجاعأبيألفاظحلفيالإقناع:العنوان

هـ"779ا"تالشريينيأحمدبنمحمد،الشرينيالخطيب:ا!المؤلف

محمد..فيقولوبعدأعلاماً..للعلماءنشرالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

غايةالمسمىشجاعبأبي..الإماممختصرأنالخطيبالشربيني

حلفيبالإقناعوسميته..شرحاًعليهضعأأن...ميإلتمسالإختصار

.شجاعبيألفاظأ

!ذلكولاغالباًالثوبقيمتهيزيدالتطريزلأنالتطريزأجرةيلزمهولا:المخطوطةنهاية

أعلم.واللّهتنقصهافإنهاالكتابة

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ2721:النسختاريخ

سما16*ه23:المقاس21الأسطر:عدد015:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة.:الآفات

)ممدوكي(يمقد:لتجليدا

.تعليقاتهامشهوعلىمفككةاوراقه:ملاحظات

8/384الذهبشذرات-2/448المكنونإيضاح:درلمصاا

6/6الأعلام-/396المؤلفينمعجم

)757(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجلتِد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لمفعافد9يى(ففه)

873

شافعيفقه

2()جشجاعأبيألفاظحلفيالإقناع

هـ"779ا"تالشرُبينيآحمدبنمحمد،الشرينيالخطيب

جمعوالفرايضوالوصاياالفرايضحكامأبيانكَتاب:البسملةبعد

المقدرةالسهاممنفيهالمامقدرةأيمفرُوضةبمعنىفريضة

ال!سبعنعجزتفإنالإستمتاععنبالعجزاليمينملكيرفعلاكَما

أعلم.وتعالىسبحانهواللّهالمالبيتفيفنفقتها

ي:

نسخ.

الشافعيالرمليالشافيعبدعبده

هـ1277

سمأ6لأ5*33:الممَاس2.:الأسطرعدد036

حديث.

حمر.وأأسود

رطوبة.

)مملوكي(قديم

المؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةوهيتعليقاتهامشهعلىمفككةأوراقه

هـ.729سنة

8/384الذهبشذرات-3/448المكنونإيضاح

6/6الأعلام-3/96المؤلفينمعجم

)758(



ففه!فـافد9يى(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

سخ:النااسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

877

شافعيفقه

شجاعأبيألفاظحلفيالإقناع

"هـا779تا"الشربينيأحمدبنمحمد،الشرينيالخطيب

الدينشمسمحمد..فيقولوبعد..اعلاماًللعلماءنشرالذيللّهالحمد

الإختصارغايةالمسمىشجاعأبي..الاماممختصرأنالخطيبالشرييني

بالإقناعوسميته....شرحاًعليهضعأأنإلى..الأعزةبعضمنيّإلتمس..

.شجاعأبيألفاظحلفي

عنبالعجزاليمينملكيرفعلا!ماتزويجهاأوعتقهاعلىيجبرولا

.المالبيتفيفنفقتهاالكسْبعنعجزتإنّالاستمتاع

ي:

نسخ.

الرملاويإبراهيم

هـا917

سم1*337:المقاس91:الأسطرعدد582

حديث

حمر.وأأسود

رطوبة.

)مملوكي(قديم

أولهوفيتعليقاتالسطوروبينتعليقاتهامشهوعلىمفككهأوراقه

.الشبراويللشيخالصاويةشرحفيالجوزيلإبنفايدة

8/384الذهبشذرات-3/448المكنونّايضاح

6/6الأعلام-/396المؤلفينمعجم

،)975(



ثفـافدويىففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

878

الشافعيفقه

شجاعأبيألفاظحلفيالإقناع

"هـا779!"تالشريينيأحمدبنمحمد،الشرينيالخطيب

محمد..فيقولوبعدأعلاماً..للعلماءنشرالذيللّهالحمدالبسملةبعد

المسمىشجاعأبي..مختصرالإمامأنالخطيبالشربينيالدينشمس

شرحاً..عليهضعأأنإلى...الأعزةبعضميإلتمس..الإختصارغاية

.شجاعأبيألفا!ظحلفيبالإقناعوسميته

عنبالعجزاليمينملكيرفعلاكَماتزويجهاأوعتقهاعلىيجبرولا

.المالبيتفيفنفقتهاالكسْبعنعجزتفإنالاستمتاع

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

كريكرمحمدبنحسن:الناسخاسم

هـ4811:النسختاريخ

سماأهه*513.:المقاس35:الأسطرعدد363:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اسود:الخبر

رطوبة.:الاقات

.)ممدوكَي(قديم:التجليد

هامشهعلى،الحديثفينقولأولهوفيالمؤلفحقفيشرحأبياتأولهفي:ملاحظات

مفككة.وأوراقهتعليقات

8/384الذهبشذرات-2/448المكنونايضا!:المصادر

6/6الأعلام-/396المؤلفينمعحم

()076



لمفـافدو(ففه)

088:الرقم

شافعيفقه:الفن

(ا)جشجاعأبيألفاظحلفيالإقناع:العنوان

هـ"779!"نتالشربينيأحمدبنمحمد،الشرينيالخطيب:المؤلفا!

محمد..فهـصولوبعدأعلاماً..للعلماءنشرالذيللّهالحمدالمحسملةبحد:المخطوطةبداية

المسمىشجاعأبي..الإماممختصرأنالخطيبالشربينيالدينشمس

شرحاً..عليهضعأآنإلى...الأعزةبعضصيإلتمس..الإختصارغاية

.شجاعبيأألفاظحلفيبالإقناعوسميته

!ذلكَولاغالباًالثوبقيمةيزيدالتطريزلآنالتطريزأجرةيلزمهولا:المخطوطةنهاية

أعلم.واللّهتنقصهافإنهاالكتابة

:الماديالوصفبنِانات

نسخ.:الخطنوع

البنهاويمحمد:الناسخاسم

هـ.ا266:النسختاريخ

اسم5*ه2215:المقاس21:الأسطرعدد358:لأوراقاعدد

حديا:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.:الاقات

حدلمج!.:التجليد

حمدأعلىوقفوهوالحدادمحمدبنمصطفىالشيخباسموقفأوولفي:ملاحظات

.تعليقاتهامشهعلىهـ،1278سنةدمشقفيالدهانمحمدبن

8/184الذهبشذرات-حا2/48المكنونإيضاج:المصادر

6/6الأعلام/3َ69المؤلفينمعجم

()761



لهفعافد9يى(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

881

الشافعيفقه

3()جشجاعأبيألفاظحلفيالإقناع

هـ"779"تالشربينيآحمدبنمحمد،الشرينيالخطيب

فريضةجمعوالفرايضوالوصاياالفرايضحكامأبيان!تابالبسملةبعد

.المقدرةالسْهاممنفيهالماقدرةأيمفروضةبمعنى

عنبالعجزاليمينملكيرفعلاكَماتزويجهاأوعتقهاعلىيجبرولا

المالبيتفيفنفقتهاالكسْبعنعجزتفإنالاستمتاع

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

البنهاويحمدأبنالبنهاويمحمد:الناسخاسم

هـ2661:النسختاريخ

الأسطر:عدد338:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

اسموه*ه5.32:المقاس31

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.:الافات

حديما.:التجليد

تعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

8/384الذهبشذرات-2/448المكنونايضاح:ا!إدر

6/6الأعلام-/396المؤلفينمعجم

)762(



!فعافدو(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

العبر:

الأمورالعنمية:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

867

شافعيفقه

المناسكفيالإيفتاح

"هـا676ا"تمريبنشرفبنيحيى،النووي

أحدالحجفإنبعدأما..والإكرامالجلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

وقد..مناسكهوإيضاجأحكامهبيانالأمورأهمفمن..الدينأركان

مقاصدفيتلخيصالمختصربهذافقصدت..كبيرُاًكتاباًفيهجمعت

ذلك.

سؤالتوباًتوباًقلتحوباًيغادربالاأولربناتوباًقالأهلهعلىفدخل

أثماً.يتركلاأيحوباًيغادرولاكاملةتوبة..أيللتوبة

معتاد.

96

مشرقي

أسود.

اهـ923سنةمقابلة

رطوبة.-أرضه

اسم5.5كر521.:المقاس27الأسطر:عدد

حديث.

تعليقاتهامشهعلى

5/354الذهبشذرات-1/031الطنونكشف

8/914الأعلام-4/89المؤلفينمعجم
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الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

لمفعافد9يى(ففه)

1171

شافعيفقه

المناسكفيالإيضاح

هـ"676"تمريبنشرفبنيحيى،النووي

الجلالذيللّهالحمد..النووييحيىالدينمحي...قالالبسملةبعد

بيانالآمورأهمفمنالدينأر!انأحدالحجفإنبعدأماوال!!رام

لجميعمستوعباالكتابهذاجمعتوقدمناسكهوإيضاحأحكامه

..صدهامقا

فلهالإحضارفيإلاأيضاًبهالطعامويفرقالحرمفيتذبحالدماوكل

.مكانلهيتعينفلاالصياموأماأحصرحيثذلك

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ.3711:النسختاريخ

01عا:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

سما3*12:لمقاسا71:لأسطراعدد

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

تجليدبدون

تعليقاتهامشهوعلىمفككةأوراقه

1/031الظنونكشف

4/89المؤلفينمعجم

5/354.الذهبشذرات-

.8/941الأعلام-

)764(



يىفدو!فعاففه)

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:توع

الحبر:

التجليد:

:درلمصاا

271

شافعيفقه

العبابشرحفيالإيعاب

هـ369ا"تأحمدبنمحمدبنزكَريا،الأنصاريزكَريا

حضرتكمنوقربتهمعنكبالفقهأقوامصدورشرحتأناللهمنحمدك

فضلكفيضعبابمنوسقيتهم

نوعفيهأي....وغيرُهالرويانيقالكما:قولهعندوينتهيآخرهناقص

ضرراً.يورثوأنهالاستبراءفيالإمعانعدمينبغيأنهيأتيلماشدة

معتاد

914

يث-حكمشرقي

سما9*38:سلمقاا27:لأسطراعدد

حمرأ-أسود

تركي

-8/134136الذهبشذرات

346/علاملأا

)765(

1/733المؤلفينمعجم-



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لمفعافدو(ففه)

847

الشافعيفقه

الحيوانمنويحرميحلمافيالبيانّ

"هـ"808تا"يوسفبنالعمادبنأحمد،العمادإبن

للّهوالشكر..الرحيمنعمةيوافيحمداًالنعيمعلىللّهالحمدالبسْملةبعد

...الأنعامخلقالذيهو!ثرتقدإحصايهاعلىبعجزمضتأيدعلى

.الأناموخولتفضلاً

واللّهونحوهوأنظارهآشباههفيذلكجميعفيالأصلوينزلبالشكيأخذ

علمأ

ي:

معتاد

البروديصالحمحمدبنحسين

هـ1287

سم*167:المقاس51الأسطر:عدد67

أسود.

رطوبة.

نسخةوهيبالأغلاطمملوءةسقيمةنسخةأنهاحديثبخطبأولهيوجد

مصطفىالشيخالناسخهـمن9011سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولة

على،الشافعيالفقهفينقولاخرهوفيالتدمريإبراهيمبنحمدأبن

تعليقاتهامشه

1/39الطالعالبدر-1/602المكنونإيضاح

1/184الأعلام-1/214المؤلفينمعحم

)766(



لمفعافد9يى(ففه)

الرقم:

المحفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسني:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

87

شافعيفقه

الطالبينمنهاجتحريرفيالراغبينتحفة

د.تالإمامإبن

منفيهأصحابناأكثرقد..بعدأماالجوادالبرللّهالحمد:البسملةبعد

آبيللشيخالمنهاجمختصروأتقنوالمختصراتالمبسوطاتمنالتصنيف

فيجمعهمافرأيت.الرُافعيالدينإمامللامامالمحررومختصرالنوويز!ريا

التصحيحمنزدتهماوتمييزالإمكانحسبالمنهاجعبارةمراعاةمعمؤلف

الراغبينتحفةهذاكتابيوسميت..متلهفيبالحمرةوغيره

واولادهالسيدهاقيمتهوعليهحرفالولدحرةأنهاظنعلىزوجهاوطئهالو

فيولدواإذاإلابيعهمولهالسيدبموتيعتقونلازوجأوزنامنالاستيلادقبل

المالرأسمنمديونومنالمرضفيولووأولادهاالمستولدةوعتقملكه

.المتعالالكبيرالمجيبوإنهالإبدالزمرةفيوحشرناالنكالاللّهأعتقنا

نسخ

هـ309سنةرجبمن7

388

مشرقي.

حمر.أ-أسود

سم5.13*33:لمقاسا13:لأسطراعدد

-زخرفةتذهيب

قديم.

التنالصفحاتارقاموفقعلى،بترقيمنا()ق/3فيبالموضوعاتقائمة-وضعتا

موجودةكانت

الخياطصالحالـاجباسمتملحات)ق/3(بترقيمنا()ق/2فييوجدكما-2

محمودالحاجالشهيدابنصدقيمصطفىالحاجباسموالثانيغيرمؤرخوهو

العارفينقطبتكيةعلىوقفهالانطا!ي

)767(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

ثفـافد1،(فقه)

503

شافعيفقه

اللبابتنقيحتحريربشر!الطلابتحفة

"هـا369"تأحمدبنمحمدبنز!ريا،الأنصاريز!ريا

وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصلىنستعينوبه:البسملةبعد

فيفقهالذيللّهالحمد..الشافعيالأنصاريز!ريا..سيدناقالوسلم

.الآح!اممنشرعهمالفهمارتضاهمنوهداالأناممناصطفاهمندينه

حدأ!انولو..هذهوذ!ريعلووالإسلامتبعاًفمسلممسلمأصولهوأحد

علم!أواللّهالبغويقالهصليأفكافرصلياًاكافراوالآخرمرتداًأبويه

..المباركالشرحهذا

ي:

معتاد

الشافعيالغاصنياللّهعبدبنمحمد

هـ1165الأولربيع25

سما7*33:لمقاسا6سطر:لأاعدد336

-حديثمشرقي

أحمر.وأسود

مملو!ي.

حىبابلىإوينتهي(الطهارة)!تابالكتاببدايةمنيبتدأالجزءهذا

الأولاد.

الأحمر.بالخطالكتابوفصولأبوابوضعت

1/733المؤلفينمعجم-8/134الذهبلثتذرات

2/1542الظنون!شف-3/46الأعلام

)768(



لمفعافد9يى(فقه)

الرقم:

الفن:

:الثنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحب!ر:

الأمورالعنمية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

341

شافعيفقه

.اللبابتنقيحتحريربشرحالطلابتحفة

هـ"369ت"أحمدبنمحمدبنز!ريا،الأنصاريز!ريا

الجميعفيويشترطالسابقالباب)في:قولهعندوأولهالأولناقص

لأنهاالستروهوالكافبفتحالكفرمنمأخوذ:الكفارةباب.الإسلام

ظهار....(!فارةأربعةهي.تسترالذنوب

زيادتيمنهذاوذكَريعلووالإسلامتبعاً)فمسلم(مسلمأصولهوأحد

قالهصليأفكافرصليأكافروالآخرمرتداًأبويهأحدكانولو

..والمآبالمرجعوإليهبالصوابعلمأواللّهالبغوي

ي:

.ومعتادنسخ

اسم25*8:المقاس23الأسطر:عدد85

حديث.-مشرقي

وأحمر.أسوفى

قراءة.

الرسالة.صلبفيمتناثرةتصحيحاتتوجد-ا

قليلة.وهيقراءاتتوجد!ما-3

موضعين.فيالكتابصلبفيخرمويوجد-3

8/134الذهبشذرات-3/1543الظنونكشف

1/733المؤلضينمعجم-3/46الأعلام
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لمفعامْد9يى(مْفه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

874

شافعيفقه

اللبابتنقيحتحريربشرحالطلابتحفة

هـ"369"تآحمدبنمحمدبنز!ريا،الأنصاريزكريا

الذيللّهالحمد)..الشافعيالأنصاريزكريايحيىأبو..قالالبسملةبعد

المسمىمختصريعلىشرحفهذاوبعد..الأناممناصطفاهمندينهفيفقه

..اللبابتنقيحتحريربشرحالطلاببتحفةسميته....اللبابتنقيحبتحرير

مرتداأبويهحدأ!انولوزيادتيمنهذهوذكَريعلووالإسلامتبعاًفمسلم

.البغويقالهصلىأفكافراًأصلياً!افراًوالآخر

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

نسخ.

هـ1288

اسم3352*ه:المقاس25لأسطر:اعدد961

مشرقي

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

)مملو!ي(قديم

حسن،باس!أتملكاولهوفيالفقهفيونقولالنبويالحديثفيخاتمةأولهفي

الحلبيمحمدبنطهباسمتملكهـ،1771سنةاللّهعبدبنأحمدباسموتملك

على،الرحمنعبدبناللّهعبدالسيدبنمحمدباسمتملكاهـ،346سنة

رشيدمحمدباسمتملكاخرهوفيمفككةأوراقهوبعضتعليقاتهامشه

اهـ385سنةالخطيبمحمدسيدبنالخطيب

/8134الذهبشذرات-3/5421الظنون!شف

3/46الأعلام-1/733المؤلفينمعجم

()077



ثفعافدوأفقه

875:الرقم

شافعيفقه:ا!ن

اللبابتنقيحتحريربشرحالطلابتحفة:العنوان

هـ"369"تأحمدبنمحمدبنزكَريا،الأنصاريزكريا:المؤلفاسم

للًهالحمد..الشافعيالأنصاريزكريايحيىأبو":قالالبسْملةلمجد:المخطوطةبداية

المسمىعلىشرحفهذا..وبعدالأناممنإصطفاهمندينهفيفقهالذي

تنقيحتحريربشرحالطلابتحفةوسميته..الفقهفياللبابتنقيحبتحرير

اللباب

أبوسهحدأ!انولوزيادتيمنهذهوذكريعلووالإسلامولتبعاًفمسلم:المخطوطةنهاية

أعلم.واللّهالبغويقالهصليأفكافراصلياًأ!افراًوالآخرمرتداً

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

البيروتىالبكرىالخلوىالشافعيإلفاخوريعليبنالباسطعبد:الناسخاسم

هـا268:النسختاريخ

اسم*237:المقاس23:الأسطرعدد162:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبر

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

تعليقاتهامشهوعلىطياراتوبهنقولأوولفي:ملاحظات

/346الأعلام-2/5421الظنون!شف:المصادر

8/134الذهبشذرات-1733/المؤلفينمعجم
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كفمافدو(فقه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

820123/

شافعيفقه

السبكيالتقيفتاوىترتيب

هـ"119ت"امحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطىالجلال

بلبانوقف43منالآخرربيعفيصفدمنفيهماوأولهالأولناقص

مصالحهعلىوأوقافمحداًالمنصوريفيالاثنيالجوكندار

أقاموهاالتيالمشترييدفتشمرباختيارهمأيديهممقاموأقلبوهاالمشتري

..مقام

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ886:النسختال!يخ

-541187:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

وأحمر.اصد:الخبر

سما8*92:لمقاسا53:لأسطراعدد

رطوبة.-رضهأ:تلاقاا

)ممدوكي(يمقد:لتجليدا

الأولوناقصتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

./282المؤلفينمعجم-851/الذهبشذرات:ا!ادر

3103/الأعلام

)772(



لمفعافمير(ففه

846:الرقم

شافعيفقه:الفن

الطلاقمسائلأحكامفيالمشتاقترغيب:العنوان

هـ"1371"تعمربنسالمبنالمعطيعبد،السملاوى:المؤلفا!

برالمعطيعبد..فيقولوبعد..الخلاقالكريمللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بعضألخصرأنالآخوان..بعضسآلنيالسملاويالشبليعمربنسالم

..الإماممذهبعلى..وغيرهبالطلاقتتعلقفقهيةوفروعمسائل

الووقمسائلحكامأفيالمشتاقترغيبوسميته..الشافعي

العصبات!لهاوالمخروجالمثلمهرالمهريكونوأن!فواًالمح!وجيكون:المخطوطةنهاية

.الأرحامذويثمالأم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الخطيبالخيرآبواللّهرحمةمحمد:تالنااسم

هـ5031:النسختاريخ

اسم*5.226:المقاس91:الأسطرعددلا.:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

مقابلة:الأ!رالعنمية

رطوبة.:الآفات

حديا:التجليد

،اهـوولمحده271سنةزادهالخطيبفنداالأخيحاأبوباسمتملكأوولفي:ملاحظات

المؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذه

/622االعارفينهدية-/1283المكنونايضاج:المصادر

/4154الأعلام-2/431المؤلفينمعجم
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كفعافدء(مْفه)

:9013الرقم

شافعيفقه:الفن

2()بالشافعيةفروعفيالتنبيه:العنوان

هـ"476تا"يوسفبنعليبنإبراهيم،الشيرازى:المؤلفا!

النكاحكتاب:المخطوطةبداية

محتاجغير!انفإنالتصرفجايزوهوالرجالمنالنكاحلهجازمن

.يتزوجأنلهكرهإليه

وقيل!لهولدآمالأمةصارتوطتهاسبببآييثبتولممنهابولدفأقر:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

عمربنبكرأبوبنأحمدبنعمر

اهـ.791

القدس:اتنول

سم5.26*13:لمقاسا1.:لأسطراعدد302

مشرقي.

حمر.أوأسود

رطوبة-رضهأ

قديم.

وفيتعليقاتالسطوروبين!ثيرةتعليقاتهامشهوعلىمفككةالأوراق

المؤلفعنوترجمةالشافعيالفقهفينقولأوله

3/934.الذهبشذرات-1/948الظنونّكشف

.1/51الأعلام-1/48المؤلفينمعجم
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)ففه!فمافد9يى(

865:الرقم

الشافعيفقه:ا!ن

السلوكطريقفيالمسبوكبالحلىالمحبوكالجوهر:العنوان

هـ"369ت"الحسنبنعطيةبنعلي،علوان:المؤلفا!

البسملةبعد:المخطوطةبداية

والجرُموالعصيانذوالذنبعلوانالكرمذيمولاهلىإالفقيرقال

النسمءباريربللّهوالحمدومختميفتحيأتيالإلهباسم

كلميفأستجبإلهيالقبولمعجمعهألياكعلىوضاعفوزد:المخطوطةنهاية

النعمعنالحسنىعوائدكتقطعولافيكالظنجميلتخيبولا

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الوافيالرحمنعبد:الناسخاسم

رومية1313-هـ4131:النسختاريخ

سما9لأه*5"36:المقاس71:لأسطراعدد04:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

اسود.:الخبر

رطوبة.:الآفات

حديما:التجليد

تعليقاتهامشهوعلىمفككةأوراقه:ملاحظات

8/217الذهبشذرات-2/383المكنونايضاح:درلمصاا

42/13الأعلام-/2476المؤلفينمعجم
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الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لمفعامْمير(مْفه)

037

شافعيفقه

العايةشر!علىالبرماويحاشية

هـ"611ْت"الدينشهالابنمحمدبنإبراهيم،البرماوي

البسملةبعد

لالتوكيقالعلماء....المقصوداتأهمالدينفيالتفقهجعلالذيللّهالحمد

.المهماتعظمأمنلأنهالفقهعلمفيبالمعرفةوخصهمللخيروالطاعات

والذالخطبةفياللامعليهتقدم:العالمينربللّهوالحمد:قوله

انهالنجاحطريقإلىيرشدناأنال!ريماللّهونسآلأعلموتعالىسبحانه

...والإصباحالحبفالق

ي:

معتاد

الشافعيالكرديعليبنحسين

اهـ.331

344

حمر.وأآسود

سما7ك!42:الممَاصامختلفة:لأسطراعدد

جدايسيرةوهيوالتعليقاتالتصحيحاتبعضعليه

نصهيشرحثم)قوله(بكلمةالمتننصالمؤلفويصدر

نسخةوهيالثانيجمادىشهرهـفي7401سنةالحاشيةمنالمؤلفانتهى

اهـ.740سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولة

1/57المؤلفينمعجم-2/136المكنونايضاح

1/36العارفينهدية-1/67الأعلام
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ففه!فعافد9يى(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

053

شافعيفقه

1،ج/2(الطلاب)منهجالمنهجشرحعلىالحلبيحاشية

"هـا4401تا!أحمدبنإبراهيمبنعلي،الحلبىالديننور

فيليس:قالأنهالنوويالإمامعننقلالدينمحي:قوله:البسملةبعد

.يقالفلاوتواضعهورعهمنوهذا،الدينمحيعنيقالمنحل

..عليهاللفظهذاإطلاقحرمةذلكمقتضى

منواجتهاداًاستدلالاً:قولهالتحتيةبالياءبآساًبذلكيؤديلاقوله

!ماقوله..الظاهرخلافالكراهةعلىيبعنلاصيغةوحمل......

هذا..معتمدالقفالبهأفتى

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

هـاا؟7:النسختارنخ

سما*226:المقاس93:الأسطرمدد453:الأوراقعدد

حديث-مشرقي:اوررقف

حمر.وأاسود:لحبرا

بلل:تالإفا

ممدوكي:التجليد

ورقةأولفيجاءق/183عندالأولالجزءينتهيجزئينمنتتكونالنسخةهذه:ملاحظات

اهـ385سنةرجببشهرمؤرخالخطيبرشيدمحمدسيدباسمتملك

1/755العارفينهدية-/3122الأثرخلاصة:المصادر

4/351الأعلام-2/386المؤلفينمعجم
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لمفعافد9يى(ففه)

873:الرقم

شافعيفقه:الفن

اللبابتنقيحتحريربشر!الطلابتحفةعلىحاشية:العنوان

اهـا".960"تالشوبريحمدآبنمحمد،الشوبري:المؤلفاسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

يشيرأنوهيالاستهلالبراعةفيهفقهالذيللّهالحمدقولهالبسملةبعد

.الشروعيريدماإلىخطبتهفيالشخص

فلاوغيرهانعمبينتولدوإذاأ!لهيحلفلانجسوحيوانطاهرحيوان

رذ!وأنذ!رتهوإنماالنجاساتبابفيتقدمكمابهالتضحيةيصح

العهد.ولطولللفايدةطلباسابقاً

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

البقاعيحمدا:الناسخاسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

هـ1126

سما5.3*12:لمقاسا13:لأسطراعدد617

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة.-رضها:الآفات

)مملوكي(قديم:التجليد

محمدبنحسينباسممطموستملكأولهوفيالفقهفيفايدةأو!في:تملاف

مفككةوآوراقهالأشعريالسقطياللّهعبدباسموتملكالصالحي

.تعليقاتهامشهوعلى

611/الأعلام-3385/ال!ثرخلاصة:المصادر
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لمفعافد9يى(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

358

شافعيفقه

الاختصارغايةشرحعلىالشربينيالخطيبشرحعلىحاشية

ااهـ"402ت"منصوربنعمربنسليمان،الجملسليمان

علحىالكلامسيآتيالخاللّهبسم..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

هنا!ن!لامهاشتملألخللّهالحمدقولهوالحمدلةبالبسملةيتعلقما

سجعةعشرةاثنتيعلىوبعدإلى

قولهويىنالمطلوبفهوأيمحذوفالشرطجوابعلىأيعنيقوله

غايةويكونغضباناً!الولومعنىعلىأنهأومستآنفإمالخأزالفلا

.للوزنوافردهنينغضباأصلهغضباناًقولهالمقدرالجوابفي

ي:

نسخ.

البربراويالمحسنعبد

هـ9122

62:سطرلأاعدد093

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

قديم

تعليقاتهامشهوعلىمفككةأوراقه

1/604.العارفينهدية-3/62البشرحلية

.3131/الأعلام-1/597المؤلفينمعجم

)977(

؟16هك!؟522:المقاس



الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:تملاحظا

لمفعافد9يى(فقه)

455

شافعيفقه

لز!رياالطلابمنهجبشرحالوهابفتحشرحعلىحاشية

3()جالأنصاري

فريضةجمعالمواريثقسمةمسائلأيالفرايض!تابالبسملةبعد

مقدرنصيبشرعاًهنافهيالتقديربمعنىالفرضمنمفروضةبمعنى

.للوارث

!زوجةمنهصحتاجتمعفماعالتإنبعولها...وآخرهالآخرناقص

تبلغالمستلةصلأآربعةفيعددهمااثنانيضربمنكرةثلثةلهماوأخوين

لقانية.

ي:

معتاد

سما7ك!23:لمقاسا41:لأسطراعدد31

مشرقي.

احمر.،أسود

رطوبة-رضهأ

الآخروناقصوحواشيتعليقاتسطورهوبينهامشهوعلىنقولأولهفي

مفككه.وأوراقه

()078



لمثعافد9يى(فقه)

134:الرقم

شافعيفقه:الفن

الشافعيالفقهفيكتابعلىحاشية:العنوان

الماءوجودبعدقولهتبللفلاقولهعلىاستدراك..وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

ملحقةالمعيةأنحجرُإبنوعندالرملياعتمدهماعلىقبلهومعدلاً

بالقبلية

قولهحجالرأسضيقةبخلافالخمربعةقوله....واخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

المدورةالمربعةمثلأنيفيدلأنهأيلهافإحلاقى

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

923:لأوراقاعدد

مشرقي:الورقنوع

سما6*1502:المقاس25:الأسطرعدد

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة:تفالاَا

قديم:التجليد

تعليقاتهامشهوعلىوالاَخرالأولوناقصمفككةأوراقه:ملاحظات

()781



لمفـامْد9يى(مْفه)

373:الرقم

شافعيفقه:الفن

النفوسدوي:العنوان

د.تالكفرسوسييحيى،الكفرسوسي:المؤلفا!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

منجمعأآنقصدتفإنيوبعد..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

.النفوسدويوسميتهالمختصر..هذافيواجعلها..المفيداتالمسايل

..ببطلانأفتيالرفعةابنليقالالشيخقالخاتمةواخرهالآخرناقص

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سما2كرا7:المقاس81:الأسطرعدد55:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:لخبرا

رطوبة-رضها:تلاقاا

قديم:التجليد

وناقصوجوابسؤالعنعبارةالفقهفيمسائلآخرهوفينقولأولهفي:تملاحظا

الآخر

)783(



لمفعافد9يى(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجلد:

:ملاحظات

:درلمصاا

8012

شافعيفقه

الأئمةاختلاففيالأمةرحمة

هـا".78ا"تْالحسينبنالرحمنعبدبنمحمد،صفدقاضي

الإجماعمعرفةفإنبعدأما...إحسانهأجزلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

لاوالحكامالمجتهدحقفيلازمأمروذلكالأشياءأهممنالعلماءواختلاف

وسميته..المسائللكثيرمننافعمختصروهذا..الأربعهَالمذاهبأئمةسيما

ال!مة.رحمة

واخرهال!لماتلبعضطمسوبهالاَخرناقص

...فيقوملكتابتهفسخاً..المكاتبرقبةبيعيجوزأحمد

نسخ.

سمأ6*25:المقاس17الأسطر:عدد278

مشرقي.

أسود.

رطوبة.-رضهأ

تجليد.بدون

أوراقههـ،0132سنةإبراهيمبنمنصورالعزيزعبدباسمتملكأولهفي

الاَخرناقص،تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل،تقطيعوبهامفككه

.الكلماتلبعضوطمس

.317/ْالعارفينهدية-1/836الظنونكشف

.6/391الاعلام-3193/المؤلفينمعجم

)783(



لمفعافدو(فقه)

593:الرقم

شافعيفقه:الفن

الشافعيالفقهفيكَتابشرج:العنوان

فييصحلمإذنزلهايكرهولاللاتباعكتفيهبين..وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

ثوبهوإنزالفاحشاًطولاًإطالتهاويحرمشيءفيهالنهي

بعضهاخرجبالسننتىأولوأدركالأر!انعلى..واخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

تجبرلموإنبالسنناي

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اسم8كر27:المقاس31الأسطر:عدد801:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:تملاحظا

حمروأأسود

رطوبة

تعليقاتهامشهوعلىوالآخرالأولناقص

)784(



!ثـافدو(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

403

شافعيفقه

الشافعيالفقهفيالزبدصفوة

هـ844تحسنا"بنحسينبنحمدأ،رسلانابن

ا"ا"!ذاوالحلاليالحراموشارع=الجلالذيللالهالحمد:البسملةبعد

اللأصلفي

التهاميالمصطفىالنبيعلى-سلاميمعاللّهصلاةثم

آلخيرالصحبوأفضل-الضلالمنالهاديمحمد

حاللحسنتوفيقسائل-الكمالعلىللّهوالحمد

حمداًأالهاشميالنبيعلى-أبداًوالسلامالصلاةثم

وكفىتعالىاللّهوحسبنا-قفاًلهمومنوالصحبوالآل

ي:

نسخ.

الرفاعيالبادوحيحمدآسيدالخيربنأبومحمد

ال!ـادرعبدالخمليبورمدرلسةأفنئن:اثدْولهـ9281صفر51الجمعة

أسم506كر5؟22:المقاس51:الأسطرعددصاا

مشرقي

حمر.وأأسود

الأحمرباللونبإطارمحاطالمتن-ا

بيت!لشطريبينمانوعاًكبيرُةنقاطثلاثعنعبارةفواصلوضعت-2

الآحمرباللونالكتابلفصولعناوينوضعتأنهكَما-3

7/248الذهبشذرات-/1282للسخاوياللامعالضوء

العلميةالكتب/ص!1/36الطالعالبدر

()785



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجليد:

،:ملاحظات

:درلمصاا

ثقـافدو(فقه)

876

شافعيفقه

الإختصارغاية

هـا".395ا"تحمدأبنالحسينبنأحمد،الأصفهاني

سآلني..شجاعأبوالقاضيا"قال...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

الشافعيالإماممذهبعلىالفقهفيمختصراًأعملأن...الأصدقاءبعض

ذلكإلىفأجبته..

علىبالشبهةبالوطىءولدأموصارتالنكاحفيبالوطءولدأمتصرلم

علم.أواللّهالقولينأحد

ي:

نسخ.

كنعانبنالأحمديعلى

هـ7501

47

مشرقي.

حمروأأسود

سما4*91:لمقاسا61:لأسطراعدد

رطوبة

عاشوراءفضائلعنالصغيرونقولالجامعمنمنقولةأدعيةأولهفي

ومخالفحديثبخطالأولىوالورقةتعليقاتهامشهعلىعساكر،لإبن

وأدعية.الصلاةفيفائدةآخرهوفي

4/38للسبكيالشافعيةطبقات-3/9118الظنونكمثتف

1/116الأعلام-1/135المؤلفينمعجم

)786(



لمفعافد9يى(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الغط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

لفنية:الأمورا

:تلافاا

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1185

شافعيفقه

الإختصارغاية

صا".395!"تحمدأبنالحسينبنحمدآ،الأصفهاني

نأالأصدقاءبعضسئلنيفقدوبعدالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

الاختصارغايةفي..الشافعيالإماممذهبعلىالفقهفيمختصراًاعمل

ذلك.إلىفأجبته..

مأوصارتالنكاحفيبالوطىءولدأمتصرلمذلكبعدالأمةملكفإنّ

أعلم.واللّهبالشبهةبالوطىءولد

نسخ

هـ9115

32
سما5.0*61:لمقاسا91:لأسطراعدد

مشرقي.

حمر.أ-أسود

-زخرفةتذهيب

رطوبة

قديم.

مذهبةإطاراتداخل

4/38للسبحَيالشافعيةطبقات-2/9118الطنونكشف

1/116الأعلام-1/135المؤلفينمعجم

)787(



الرقم:
الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

عفـامْدو(مْفه)

338

شافعيفقـه

رسلانابنزبدةشرحفيالبيانغايهَ

هـ"ا4َت""حمزةبنحمدأبنمحمد،الرملىالدينشمس

الواجبللذاتعلمواللّهوالبصيروالسميعوالمتكلموأولهالأولناقص

المحامد.لجميعالمستحقالوجود

وارجلانويشترص!الجنسالمختلفيوالشهادةاليمينواخرهالآخرناقص

ربع.أأوتانوامرأرجل

33

مشرقي

حمر.وأآسود

سما6ممر13لأ5:المقاس23:الأسطرعدد

رطوبة.-رضهأ

قديم

وتقطيعبقعوبهمفككةوأوراقهوالآخرالأولناقص

.المعانبابمننقصبه

3/342عشرالحاديالقرنأعيانفيالأثرخلاصة

6/7الأعلام-361/المؤلفينمعجم-2/33الطالعالبدر

()788



!فمافدو(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبياثات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

367

شافعيفقه

رسلانابنزبدبشرحالرحمنفتح

هـ"197ت"حمزةبنحمدأبنحمدأ،الرمليالدينشهاب

فهذابعدأما..متمدبعثالذيللّهالحمد..الرمليقال..البسملةبعد

فتحوسميته..رسلانابن..تأليفالزبدبصفوةالمسماةللمنظومةشرح

وشارعالجلالذيللّهالحمد...الرحيمالرحمناللهبسم..الرحمن

للّه.والحمدبالبسملةابتداء..والحلالالحرام

وعلىمنصوبالأولعلىفالبحثللمفعولأوللفاعلببنايةيلهملهوقوله

ترك.طرحيدلالنسخبعضوفيمرفوعالثاني

ي:

معتاد.

الجبرتي.جامعبنب!رآبو

هـ.579

سما8*36:المقاس13:الأسطرعدد222

مشرقي

حمر.وأأسود

رطوبة.-ارضه

)مملوكي(قديم

نقولوفوايداخرهوفيمفككةوأوراقهتقطيعوبهتعليقاتهامشهعلى

العلماءلبعض

8/935الذهبشذرات-2/164المكنونايضاح

2/144السائرةالكواكب-1/49المؤلفينمعجم

)978(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:ذ!

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليِد:

:ملاحظات

:درلمصاا

يىلمفعافدوففه)

858

شافعيفقه

ا()جرسلانابنزبدبشرحالرحمنفتح

هـ"719ت""حمزةبنأحمدبنأحمد،الرملىالدينشهاب

محمدبعثالذيللّهالحمد..الرملي..الدينشهاب..قالالبسملةبعد

رسلانابن..تآلي!فالزبدبصفوةالمسماةللمنظومةشرحفهذابعدأما..

.رسلانإبنزبدبشرحالرحمنفتحوسميته..

اقتداثمومنفرداًأحرمفيمنالقولانففيهمنهاالأخيرتينالر!عتينفي

.جوازهفالأظهرثنايهاأفي

دي:

نسخ.

محمدبنخليلبنإبراهيم

النسخ:مكانهـ579

52:الأسطرعدد703

مشرقي

حمر.وأسودأ

رطوبة

سما!هه*15.2:المقاس

)مملوكي(قديم

الدسوقيحمدانعليالسْيدبنمصطفى..باسمتملكاتأولهيؤ

وفيللموضوعاتفهرسآولهوفيالرفاعيأسعداهـ،284سنةالشافعي

حديثبخطمنهالأولىورقاتوالعشرمفككةأوراقهوبعضنقولأوله

سنهَالمؤرخةالمؤلفنسْخةمننسخةوهذهتعليقاتهامشهوعلىومخالف

هـ.732

2/144السْائرةالحوا!ب-2/164المكنونإيضاح

8/935الذهبشذرات-1/49المؤلفينمعجم

)097(



ثفافد9يى(ففه

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

911

شافعيفقه

التقريبألفاظشرحفيالمجيبالقريبفتح

"هـا189!"تمحمدبنقاسمبنمحمد،الغزي

اله..وعلىالدينفييفقهخيراًبهاللّهيردمنالقايل....وأولهالأولناقص

المسمىالكتابعلىوضعتهوالتهذيبالاختصارغايةفيكتابهذا

شرحفيالمجيبالقريبفتحأحدهمابإسمينسميتهفلذلك..بالتقريب

الاختصار.غايةشرحفيالمختارالقولوالثانيالتقريبألفاظ

ولدأمتصرلمذلكبعدالمطلقةالأمةبالنكاح)كذا(ءالوص!ملكوإن

أحدعلىبالشبهةبالوطءلهولدأموصارتالنكاحفيبالوطءله

هب.المدةفيالراجحوهوولدأمتصيرلاالثانيوالقولالقولين

ي:

نسخ.

هـ2561سنةصفر3

سم61*23:المقاس91:الأسطرعدد135

أوروبي

حمر.وأأسود

حديثورقي

الأحمرباللونالأصليالمشتميزوقدالأصليبالمشممزوجشرح

./75الأعلام-2/136المكنونإيضاح

2/003العارفينهدية-3/995المؤلفينمعجم

)197(



لمفـافد9يى(ففه)

862:الرقم

شافعيفقه:ا!فن

التقريبألفاظشرحفيالمجيبالقريبفتح:العنوان

هـ"189ا"تمحمدبنقاسمبنمحمد،اورى:المؤلفاسم

لتر!اًللّهالحمد..الشافعيقاسمبنمحمدالدينشمس..قالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

علىوضعتهوالتهذيبالاختصارغايةفيشرحفهذاوبعد..الكتاببفاتحة

بالتقريب.المسْمىالكتاب

أصدعلىبالخ!ةبالوطىءلهولدأموصارتالسابقالنكاحفيبالوطء:المخطوطةنهاية

أصكلمواللّهالمدهبفيالراجحوهوولدأمتصرلمالثانيوالقولالقولين

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الشافعيالمنياويحمدأبنالذكروريمتمد:الناسخاسم

هـ9241:النسختاريخ

:المقاس23لأسطر:اعدد84:قورالأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

حمر.وأأسود

رطوبة

التعليقاتبعضهامشهعلى

2/003العارفينهدية-2/136المكنونّإيضاح

7/5الأعلام-3/995المؤلفينمعجم

)297(
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)ففه!فـافد9يى(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

96/3

شافعيفقه

الدينبمهماتالعينقرةشرحالمعينفتح

هـ"879تا"الدينزينبنالعزيزعبدبنالدينزين،المليباري

منالدينفيالتفقهعلىالمعينالجوادالفتاحللّهالحمدالبسملةبعد

بقرةالمسمىهذاكتابيعلىمفيدشهترحفهذاوبعدالعباد..مناختاره

ويبرزالمقاصدويحصلالمفادوليتممالمراديبينالدينبمهماتالعين

...المعينبفتحوسميتهالفوائد

يأثانيةتكبيرةبعدوسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىصلاة:وخامسها

للمؤمنين"والدعاءللصلاةالسلامضمويندبغيرهافييجزئفلاعقبها

ولوبخصوصهللميتدعاء:وسادسها،قبلهاوالحمدعقبهاوالمؤمنات

طفلاً.

ي:

نسخ

سما*535.3.5:سات51:الأ!عددب134-ب3قه

أوروبي

حمر.أ-أسوفى

قديم.

الجنائز.كَتابعندوينتهيالآخرناقص

2/918الأثرخلاصة

3/64الأعلام-3/741المؤلفينمعجم

)397(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

شعامْمير(ففه)

275

شافعيفقه

1،2بالطلابمنهاجشر!الوهابفتح

هـ"269ا"تأحمدبنمحمدبنزكَريا،الأنصاريز!ريا

محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةأفضالهعلىللّهالحمدالبسملةبعد

تآليفالفقهفيالطالبينمنهاجاختصرت!نتفقدوبعدوالهوصحبه

اللّه..رحمهالنوويالدينمحييحيىزحرياأبيالإسلامشيخ

اختلفافإنعدمهالأصللأنفيصدقأوردجعلشرص!انكرملتزموحلف

المثلآجرةوللعاملتحالفامردودقدرأيجعلقدرفيالاستحقاقبعد

.القراضو!تابالعقد!يفيةفيالاختلافبابمنعلم!ما

معتاد

القاضيمحمد

هـا177/اج

521

اهـ./2176ج

سمأ6كر5222:لمقاسا91:لأسطراعدد

حمر.وأأسود

قديم

وحواشيتعليقاتهامشهوعلىمفككهوأوراقهللموضوعاتفهرساخرهفي

الجعالةبكتابوينتهيالطهارةبكتابيبدأالأولالمجلدطياراتوبهوفوائد

2/1875الظنون!شف-/8134الذهبشذرات

3/46الآعلام-1/733المؤلفينمعجم

)497(



)ففه!فعافد9يى(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:ملاحظات

اتجليد:

:ا!ادر

376

شافعيفقه

3جالطلابمنهجشرحالوهابفتح

!هـا269"تأحمدبنمحمدبنزكريا،الأنصاريزكَريا

مفروضةبمعنىفريضةجمعالمواريثقسمةمسائلأيالفرائضكتاب

المقدرةالسهاممنفيهالمامقدرةأي

تركَومنهعليهتشققدلأنهاأعمالتركسببهاكانأنتحريمهاوبعدم

للروياني.خلافاجايزفإنهالعاقدينبتوافقالمرهونةالأشجارسقي

معتاد

343
سمأ،6هكر2215:المقاس51:الأسطرعدد

حديث

أسود.

وعلىاطاراتوبهعليالحاجالطاهامحمدالحاجباسمتملكاخرهفي

وحواشي.تعليقاتهامشه

قديم

.2/1875الظنونكشف-8/134الذهبشذرات

.3/46الأعلام-1/733المؤلفينمعجم

)597(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

النهط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لمفعافد9يى(ففه)

277

شافعيفقه

4جالطلابمنهاجشرحالوهابفتح

"هـا369ا"تأحمدبنمحمدبنز!ريا،الأنصاريزكريا

أعمفهيومثقلكسحرُوبغيرهبالجارجللجنايةالشاملةالجناية!تاب

!تبامنواالذينأيهايا!آيةآياتفيهاوالأصلبالجراحتعبيرهمن

القصاصعليكم

الثلثمنبعتقهاأوصىأوموتهمرضفيسيدهامنبهحبلتوأن

بحجةأوصيلومابخلافذلكفيهيؤثرفلاالشهواتفيالمال!إنفاق

الولدفيزيادتيمنوهذاالثلثمنالإسلام

معتاد

الدمنيعليبنسليمان

هـ2011

337

حمر.وأأسود

اسم*5316.:المقاس51الأسطر:عدد

قديم

لشمسرسالةاخرهوفيمفككةوأوراقهوحواشيتعليقاتهامشهعلى

ورقتين.في.الأصلالفرعتبعيةقاعدةعلىتعليقالرمليمحمدالدين

العتق.من!تابعندوينتهيالجنايةكتابمنالجزءهذايبدأ

2/1875الظنونكَشف-8/134الذهبشذرات

3/46الأعلام-1/733المؤلفجنمعجم

)697(



لمفـافد9يى(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنمية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

454

شافعيفقه

(1)ج/الطلابمنهجشرحالوهابفتح

"هـا636"تأحمدبنمحمدبنزكريا،الأنصاريز!ريا

لابمالعتعبيرهمنعمأقولهعند-الطهارة!تابمنويبدأ-أولهناقص

وخنفساء.!ذبابحياتهافيمنهاعضوعنددمهايسيللاميتةبملاقاة

عليهإعادةفلاعمرةبعملوتحلل-قولهعند-الحجكتابعندينتهي

مطلقاًحصر!منوسعهفيمابذللأنهكآصلهاالروضةفيكما

نسخ

الدمنيعليبنسليمان

سطر:لأاعدد266

حديث-مشرقي

حمر.وأسودأ

ةءقرا

بلل

سما7*52.2:لمقاسا15

بدون

!اتبهايعرفلاوتعليقاتحاشيةالمشهامشعلىتوجد

8/134الذهبشذرات-3/1875الظنون!شف

3/46الأعلام-1/733المؤلفينمعجم

)797(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالطمية:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

يىلمثعافدوففْه)

895

شافعيفقه

الطلابمنهجشرحالوهابفتح

هـ"369ا"تأحمدبنمحمدبنز!ريا،الأنصاريزكريا

قسيمعلىالبيعيطلق:قولهعندالبيع!تابمنويبداأولهناقص

وعلىبذلكتملكوالشراءمخصوصوجهعلىبثمنتمليكوهوالشراء

...بالترجمةالمرادوهومنهماالمركبالعقد

ملتزموحلف):قولهعند-الجعالةكتابعندوينتهي..آخرهناقص

بعداختلفافإنعدمهالأصللأنفيصدقأورداً(جعلشرص!أنكر

!ماالمثلإجرةللعاملتحالفامردودقدرأوجعلقدرفياستحقاق

العقد..!يفيةفيالاختلافبابمنعلم

نسخ.

سما16*ه531.:المقاس51:الأسطرعدد367

مشرقي

حمر.وأأسود

قراءة

بلل-رطوبةأثر

)مملوكي(

تفيداشاراتتوجد!ما:وتعليقاتحواشيالنسخةعلىتوجد-ا

شيخعلىالكتابهذاقراءة

والشرحالأحمرباللونالمتنجعلبمتنهممزوجشرجالشرحهذا-3

بالأسود.

8/134الذهبشذرات-3/1875الظنونكشفا

3/46الأعلام-1/733المؤلفينمعجم

)897(



لمهمامميراممه/

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

861

شافعيفقه

4.،ب3جىالطلابمنهجشرحالوهابفتح

اهـ"369""تآحمدبنمتمدبنزكريا،الأنصاريز!ريا

فريضةجمعالمواريثمسائلقسمةأيالفرايض!تابالبسملةبعد

المقدرةالسهاممنفيهالمامقدرةأيمفروضةبمعنى

إليهملهاعودوقبلوضعهابعدبذلكالحاصل..وآخرهالآخرناقص

ملكها.عادثمالدينفيبيتثممعسْروهوأولدهالوفيما

نسخ.

اسم5.22*6:المقاس21الأسطر:عدد383

مشرقي.

وأحمر.أسود

ورطوبة.آرضة

)مملو!ي(قديم

عليباسمتملكأولهوفيمفككةوأوراقهللموضوعاتفهرسأولهفي

تعليقاتالسطوروبينهامشهوعلىمرعيبن

8/134.الذهبشذرات-2/1875الظنونكشف

.3/46الاعلام-1/733المؤلفينمعجم

)997(



ثفعافدر(ففه)

0366/:الرقم

شافعيفقه:الفن

الأكبرالفقه:العنوان

"هـا403ت"العباسبنإدريسبنمحمد،الشافعيالإمام:المؤلفا!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

!تابهذا...الشافعي...قال....العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

الآ!بر.الفقهوسميناه..الدينصولأج!المسائلظواهرفيهذكرنا

مكلف!لأناللّهاسعد!ماعلموا...الإمامقالفصل

ومنتعالىاللّهسبفقدسبنىومنسبنيفقدأصحابيسبمنقال

اللّه.لعنةفعليهتعالىاللّهلشا

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

يوسفبنعمربنيوسفبنعمر:الناسخاسم

هـا503:النسختاريخ

سمأ4هامم!1512:المقاس91لأسطر:اعدد21-9012ق!ا:وراقلأاعدد

حديما:الورقنوع

آحمر.وآسود:الحبر

رطوبة.:الاقات

حديث.:التجليد

ورقتينفيشعرأبياتأخرهفي:ملاحظات

2/1287الظنون!شف:درلمصاا

/3116المؤلفينمعجم

3/9الذهبشذرات-

663/علامالأ-

)508(



ففه!ثـافد9يى(

236:الرقم

شافعيفقه:الفن

الاختصارغايةحلفيالأخياركفاية:العنوان

هـ"982ا"تالمؤمنعبدبنمحمدبنبكرأبو،الحصنيالدينتقى:المؤلفاسم

الإيّجادبنورالعدمظلمةمنالموجوداتخلقالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

يجبفهلغالباًأوكَانحاضراًللطلبخرجولو....وآخرهالاَخرناقص:المخطوطةنهاية

أنه.والروضةالرإفعيفيالصحيحالطلبعلىإنهالإشهاد

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سما5*21:المقاسمختلفة:الأسطرعدد891:الأوراقعدد

حديا.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة:تالاَفا

حديث.:التجليد

ال!خرناقصةالنسخةهذه:ملاحظات

الشفعةبابإلىالكتابأولمنوهي

2/96الأعلام-7/188الذهبشذرات:المصادر

2/9118الظنونكشف-1/445المؤلفينمعجم

)108(



)ففه!فـافد9يى(

986:الرقم

شافعيفقه:الفن

للحطيبشجاعآبيشرححلفياللبيب!فاية:العنوان

"هـا0171تا"أحمدبنعليبنحسن،المدابغى:المؤلفا!

فهذهبعدأما..اصطفاهمندينهفيفقهالذيللّهالحمدالمجسملةبعد:المخطوطةبداية

شجاعأبيشرححلفياللبيب!فايةوسميتها..الاقناععلىحواشي

للخطيب.

.القبولانواععظمألإرادةمبالغةقبولاًدلقبولاثبتالقبولقبول!قود:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اهـ.561:النسختاريخ

اسمك!326:المقاس25:الأسطرعدد5صا6:الأوراقعدد

حديث:ا!رق!ع

وأحمر.اسود:الخبر

رطوبة.:الآفات

حديا:التجليد

التعليقاتبعضهامشهعلى:ملاحظات

1/892العارفينهدية-9171المطبوعاتمعجم:درلمصاا

2/502الأعلام-1/565المؤلفينمعجم

)208(



)ففه!فعافمير(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

023

شافعيفقه

الولايةومنهاجالهدايةمصباح

هـ"369ت!"الحسنبنعطيةبنعلي،علوانّ

قوةولااللّهشاءماالو!يلونعمحسبناوهوالعصمةوبه:البسملةبعد

رشداً.أمرنامنلناوهئرحمةلدنكمناتناربناباللّهإلا

تلكرايحةالريحوحملالماءمنبالقربملقاةجيفة!انتإذا!ما

وفقناالذيللّهوالحمدعلمأواللّهفتغيربهالماءفيفوضعتالجيفة

..لوجههخالصاًيكونأنتعالىونسآله!مالهعلىوقدرنا

معتاد

.النقشبنديالشافعيالحموىالحماميأحمدبنمحمد

اهـ.352محرم

306

مشرقي

حمر.وآأسود

سما7*33:لمقاسا12:لأسطراعدد

8/317الذهبشذرات

4/213علاملأا-/2476المؤلفينمعجم

)308(



لمفـافد1يى(فمه)

9114/3:الرقم

شافعيفقه:الفن

الشافعيالفقهفيالحضرميةالمقدمة:العنوان

"هـا189تا"!رأبيبنالرحمنعبدبناللّهعبد،الحضر!يبأفضل:المؤلفاسم

فهذاوبعد..الإسلامشرائعتعلمعلينافرضالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

...معرفتهمنمسلملكلبدمختصرلا

والحناوالوشمالأسنانوتفليجشعرهووصلالشيبتسويدويحرمفصل:المخطوطةنهاية

علم.أواللّهحاجةبلاللرجل

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سمأ615*33:المقاس51:الأسطرعدد27-42:وراقلأاعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة:تفالاَا

حديا.:التخليد

وشروحتعليقاتهامشهوعلى،وفوايدالحديثفيونقولأدعيةاخرهفي:ملاحظات

77-72قمنوأدعيةنقولآخرهوفي

1/175العارفينهدية-2543/المكنونإيضاج:المصادر

.4/69الأعلام-2/924المؤلفينمعجم

)408(



لمفافد9يى(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

344

شافعيفقه

المهماتالمسائلوعيونالمنثورات

"هـا676ا"تمريبنشرفبنيحيى،النووي

فيهنومنوالأرضينالسمواتخالقالعالمينربللّهالحمد):البسملةبعد

...جمعينأومدبرهم

المدةالزوجةيغيروسكوتولاينقضلاصحيحبالصحةالحا!موحكم

السلطانمنعالتيالأمورمنليستهذهوإنالمطالبةعنيمنعهالاالطويلة

اعلم.واللّهسمعهامن

ي:

معتاد.

اسم*ه23:المقاس2.:الأسطرعدد63

)كتان(.مشرقي

حمر.وأأسود

5/354.الذهبشذرات-2/9185الظنون!شف

.8/941الأعلام-/489المؤلفينمعجم

)508(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

لمفعامْدو(مْمه)

093

شافعيفقه

المفتينوعمدةالطالبينمنهاج

هـ"676!"تمريبنشرفبنيحيى،النووي

نقضثمتجهيزهبمؤنةالميتتركةمنيبدأ:الفرائضكتابمنأوله

الورثة.بينالباقييقسمثمالباقيثلثمنوصاياهثمديونه

زناأوزوجمنولدتولو:(قوله)عندالأولادمهاتأ!تابلىإوينتهي

لازنااوزوخمنالاستيلادقبلوأولادها!هيبموتهيعتقللسيدفالولد

.المالرأسمنوعتقبيعهمولهالسيدبموتيعتقون

ي:

نسخ.

سماثره21:المقاس9الأسطر:عدد26.

مشرقي.

.أسود

والسفلية.الجانبيةالهوامشفيوحاشيةتعليقاتبالنسخة

5.354/الذهبشذرات-3/1873الظنونكشف

.8/941الاعلام-4/89المؤلفينمعجم

)608(



لهفعافدو(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

387

شافعيفقه

فيومقلديهمالمجتهدينالأئمةأقواللجميعالمدخلةالشعرانيةالميزان

المحمديةالشريعة

هـا"739"تعليبنأحمدبنالوهابعبد،الشعراني

اختصاصأناعلمثمالإلهيالعلميستويهماعلى...واولهالأولناقص

تعالىاللّهعلمفيالشريعةأحكاممنبحكمالأمةهذهمنطائفةكل

فساوىالمشهدهذاشهدومنالأولىإلىأوصلتكبهاتمسكعينفكل

انتهىالصحةفيالأقوالجميعاللّهعند

نسخ.

القادرعبدبنحسنيمحمد

354

مشرقي

حمر.وأأسود

اسمهكر24:المقاس17الأسطر:عدد

رطوبة.أرضة

تجليدبدون

الأولوناقصتقطيعبه

8/373الذهبشذرات-2/1891الظنونكشف

هـ4/18الأعلام-/2933المؤلفينمعجم

)708(



لمفعافد9يى(ففه)

987:الرقم

شافعيفقه:الفن

ا()جالمنهاجشرحإلىالمحتاجنهاية:العنوان

"هـ"4001ت"حمزةبنأحمدبنمحمد،الرمليالدينشمس:المؤلفا!

الغراء..الشريعةأر!اندينهبمنهاجشيدالذيللّهالحمدا"البسْملةبعد:المخطوطةبداية

..عقدهاواسطةالفقهأنفيشرفاً..تتعاظمكانتوإنالعلومفإنوبعد

نهايةوسميته..المنهاجعلىشرحوضعفي..الأفاضلالسادةفسألني

.المحتاج

وهيا!ةوتسنالقدومصلاةبنيةركَعتينفيهفيصليمسجدبأقرب:المخطوطةنهاية

اللّه.شاءإنالوليمةفيبيانهاسيأتيالمسْافركَمالقدوميفعلطعام

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

963:وراقلأاعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبر

رطوبة.:الآفات

سم5.02كو27:لمقاسا03:لأسطراعدد

حديث:التجليد

المياينيياسينباسمتملكأولهفي:ملاحظات

3/342الأثرخلاصة-3/587المكنونإيضاج:المصادر

6/7الأعلام-361/المؤلفينمعجم

)808(



فق!لحنفي





)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ابر:

التجليد:

:ملاضات

:درلمصاا

808/0

حنفيفقه

الخطيبإستنابةبجوازالأديبإتحاف

هـ(ا960)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

فيقولوبعد...الهدايةمبانيأسرُارأظهرالذيللّهالحمد:البسملةبعد

...الأخوانبعضمنيّإلتمسقد...الشرنبلاليحسنالإخلاصأبو...

إتحافوسميتها...الخطيباستخلافجوازعلىالكلامتحقيق

...الأديب

بيانولاقدرهبيانإلىتحتجفلمالصحةمنالمانعةالجهالةفانتفت

بيعه.لصحةوصفه

نسْخ

الشاشمحمدبنإسماعيل

هـا4:القونهـا332

سم51*33:المقاس21الأسطر:عدد98قا-68قىمن

حديث

حمروأأسود

)مملوكي(قديم

سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيتعليقاتهامشهعلى

اهـ.580

1/293العارفينهدية-1/14المكنونإيضاح

2/803الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)811(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبياثات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففهحنفير(

985/3

حنفيفقه

الحمصةماءحكمفيالملخصةالأحكام

هـ(9601)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

الإخلاصأبو...فيقول...ديناًلناشرعالذيللّهالحمدالبسملةبعد

الآحكامسميتهاشهيرةلحادثةيسيرةنبذةهذه...الشرنبلاليحسن

الحمصة.ماءحكهـافيالملخصة

أحكامبيانفيالفرائدالعقدسميتهاالتيرسالتيفيذكرتوقد

ذلكآرادفمنبالتحقيقبالاتفاقباطلإلتلفيقأنوذكرتالتقليد

فليراجعها.

معتاد

هـ0911

14-16منق

مشرقي

أسود

الأسطر:عدد

هـا2:القرن

5.15*531.:المقاس23

رطوبة

)مملوكي(قديم

هـ9501سنةفيالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

1/293العارفينهدية-1/37المكنونإيضاح

3/802الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)813(



)ففه!ففر

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:توع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

531

حنفيفقه

المختارلتعليلالاختيار

هـ(683)تمودودبنمحمودبنعبداللّه،الموصليالفضلأبو

عنفوانفيجمعتفكنتوبعد....قويماًدينالناشرعالذيللّهالحمد

آيديتداولتهفلما..للفتوىبالمختاروسميته...الفقهفيمختصراًشبابي

مستعيناًفيهوشرعت...أشرحهأنمنيطلبواالفقهاءبهواشتغلالعلماء

...المختارلتعليلالاختياروسميته...باللّه

يبقىعشرةالباقيوتسعسبعينالسابعأخذفإذاوستونمائةيبقى

آعلم.واللّهثمانونمنهمواحدلكلحصلفقدالثامنيآخذهانقانون

نسخ

هـا3:القرنهـ0113

سمك!5.275.18:المقاس36عددالأسطر:385

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديث

الدينجمالبنالدينمحيباسموتملكنقولللمحتوياتفهرسأولهفي

وعلىمختلفةوالخطوطهـ،ا012سنةبتاريخمطموسآخروتملك

.التعليقاتبعضهامشه

1/463العارفينهدية-2/1632الظنونّكَشف

4/135الأعلام-2/592المؤلفينمعجم

)813(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

الفرعي:عنوانها

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

حنفيفقه

(2)بالمختارلتعليلالاختيار

الحنفيةفروعفيالمختارشرح

هـ(683)تمودودبنمحمودبنعبداللّه،الموصليالفضلأبو

بينجمعناأي)الجمعالضماللغةفيوهوالنكا!!تابالبسملةبعد

منهمايتولدمالننظروالاتانالوحشحمار

آخذفاذاوستينمائةيبقىعشرينالباقيوتسعستينالسادسأخذفإذا

حصلفقدالثامنيآخذهالفانونيبقىعشرةالباقيوتسعسبعينالسابع

.ثمانونمنهمواحدلكل

نسخ

الحنفيالقطعةبنالحنفيالحجبيسليمانبنمتمدبنأحمد

هـ9:القونهـ835

سم26*18:المقاس31الأسطر:عدد936

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

آولهوفيهـ،0151سنةالواعظعثمانالسيدباسمتملكأولهفي

الفرايض،كَتابحتىالنكاحكَتابمنيبدأللموضوعاتفهرس

الواعظعثمانسيد،الواعظأفنديعمرالسيدباسمتملكاخرهوفي

المارديني.أفنديحسينباسمتملكهـوا168شتة

1/462العارفينهدية-2/1633الظنونكَشف

4/135الأعلام-3/592المؤلفينمعجم

)814(



)ففه!ففر(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

الفروعفيالأوصياءأدب

هـ(319)تالجماليمحمدبنعلي،الجمالي

الآوصياءآدب!تابفهذاوبعد...العالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

اللّهوفقكآعلمالأوصياءأدب!تاب...الحراماللّهبلدفيجمعتهالذي

الوصاية.فيباختيارهيدخلأنلأحدينبغيلاأنهتعالى

الآولىالتر!ةفيتصرفلولأنهوذلكالثانيالموصيتركَةفييتعرفأن

لآنهإليهبايعادموتهبعدفكذالجازتوكيلهأوبإذنهصاحبهحياةفي

هوالصحيحلكنأيضاًتصرفهجوازعدمالمسآلةفيويرويكالتوكيل

أعلمواللّهالصحة

معتاد

71

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

سم51*503.:المقاس23الأسطر:عدد

حديث

سيفبنعبداللّهالسيدباسمتملكبآوله،للموضوعاتفهرسأولهفي

زادهسعد

2/994المؤلفينمعجم-1/45الظنونكشف

)815(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

135

حنفيفقه

الحنفيةفروعفيوالنظائرالأشباه

هـ(079)تمحمدبنإبراهيمبنالدينزين،نجيمإبن

...متمدسيدناعلىاللّهوصلىأنعمماعلىللّهالحمد:البسملةبعد

الضوابطفيمختصراُ!تابآلفت...قدراًالعلومأشرفالفقهفإنوبعد

على!تاباًصنعأآنفآلهمت...الحنفيةفقهفيالزينيةبالفوائدسميته...

...والنظائرالأشباهأسميهبعد...السابقالنمط

كتبيقطعت!مااللّهقطعكوقالفغضبتشهيراًالمقرروذكرت

نصفين.فتقطعشجرتينرأسعلىجعلوهحتىبالأتراكفابتلى

تعليق

هدالهسعديبنمصطفى

هـا1:القونهـ4401

سم5،.2*5.13:المقاس91الأسطر:عدد278

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

قديم

الروميإبراهيمباسموتملكطالبأبيبنعليكَلاممننقولأولهفي

محمدمنوقفأولهوفيالسعودلأبيالكتابمدحفيتقاريظأولهوفي

هامشهوعلىمفككةأوراقهوبعضالجلبيالعماديالسعودأبوعلي

الفقهفيمسائلآخرهوفي،للموضوعاتفهرسأولهوفيتعليقات

المؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيالحنفيالمذهبعلىوالأصول

هـ969سنةالمؤرخة

8/358الذهبشذرات-1/89الظنونكَشف

3/64الأعلام-1/074المؤلفينمعجم

)816(



)ففه!ففاو

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

845

حنفيفقه

الحنفيةفروعفيوالنظائرالأشباه

هـ(79)تْالحنفيمحمدبنإبراهيمبنالدينزين،نجيمابن

قدراُالعلومأشرفالفقهفإنه...وبعدأنعمماعلىللّهالحمدالبسملةبعد

الفاسدالبيعبابتبييضإلىالكنزشرجفيوصلتلماكنتوقد...

فآلهمت...الزينيةبالفوائدسميته...الضوابطفيمختصراًكَتاباًألفت

...السابقالنمطعلىكتاباًأضعأنّ

علىجعلوهحتىبالأتراكفابتلىكَتبيقطعتكَمااللّهقطعكوقال

...نصفينفتقطعشجرتينرأس

تعليق

هـا1:القونهـا830

سم22*12:المقاس91عددالأسطر:311

مشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

بدون

تملكوآوله،جلبيلكاتبالكتبأساميمنللمؤلفترجمةأولهفي

وهي،تعليقاتهامشهعلى،إطاراتتوبهلطفيعمرزادهفتاجباسم

فهرساولههـوفي969سنةمؤرخةالمؤلفبخطنسخةمنمنقولةنسخة

للعوضوعات

8/358الذهبشذرات-1/89الظنونكشف

3/64الأعلام-ا/*74المؤلفينمعجم

)817(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:تملاحظا

:لمصادرا

)ففه!ففير(

241

حنفيفقه

الأرواحونجاةالإيضاحنورشرحالفتاجإمداد

هـ(9601)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

...وأوجدهبقدرتهشيءكلخلقالذيللّه[الحمد:البسملةبعد

إلايكنالحقيرولمللعاجزكَالمتنالشرحمنجمعهتيسرماوهذا

لنهتدي!ناومالهذاهداناالذيللّهالحمدالقديرالقويمولاهبعناية

....آنبياءهخاتممحمدومولاناسيدناعلىاللّهوصلىاللّههداناأنلولا

معتاد

الجرمانيرضوانبنعثمان

هـا3:القونهـا027شعبان

سم71*22:المقاس25:الأسطرعدد531

مشرقي

وأحمرأسوفى

قدنِم

هـ.ا64ْ/الأولربيع/12تبييضهمنالمؤلفانتهى

1/292العارفينهدية-1/126المكنونإيضاج

2/802الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)818(



)ففه!نفر(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

15675/

حنفيفقه

الفقهاءأنيس

هـ(789)تالقونويعبداللّهبنقاسم،القونوي

اصطلاحاتآصبتفلماوبعد...الاؤهكَملالذيللّهالحمدالبسملةبعد

العلماءحصونإلىالخواطرفترُةمنفالتجآت...الكتبفيالفقهاء

.الفقهاءبأنيسمتوسما

كذاالدينفيالظاهرُةالطريقةالشريفةالشريعةيعلمالعالمهوفالفقيه

وتعالىتباركسبحانهاللّهشرعهماوالشريعةالصحاحوفيالمغربفي

والسنةأيضاًالكتابأربعةالمشروعاتوبينهأطهرهأيالدينمنبعبادة

...الأمةوإجماع

تعليق

سم41*502.:المقاس23الأسطر:عدد166ق-181قمن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

)مملوكَي(قديم

ومطالبتعليقاتهامشهعلىإطاراتوداخلللموضوعاتفهرسأولهفي

قاسمالمصنفنسخةمنالمنقولةالنسخةمنمنقولةالنسخةهذهالكتاب

.القونوي

1/832العارفينهدية-1/914المكنونإيضاح

2/644المؤلفنِنمعجم

)981(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجلّيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

79

حنفيفقه

الدقائقكَنزشرحفيالرائقالبحر

هـ(79)تْمحمدبنإبراهيمبنالدينزيد،نجيمابن

حتىإليهاآقربلأنهالعباداتبعدذكرهالنكاحكتاب:البسملةبعد

الجهادعلىوقدمالعباداتلنوافلالتخليمنأفضلبهالاشتغالكَان

سهل.المناسبةوأمروالدنيويةالدينيةالمصالحعلىلإشتماله

كانفانالأولىالعدةلتماممحمدقولوعلى...المريضطلاقباب...

ترث.لمالصحةفيالأولالطلاقكانوأقورثتالمرضفيالأولالطلاق

نسخ

سم71ك!28:سلمقاا52:لأسطراعدد

وروبيأ

حمروأسودأ

رضةأ

أسودحديثجلدي

بارقامالمجلدهذافيالأبواببآسماءقائمةالنسخةأولفيجاء-ا

.الصفحات

قال!ماوهوالنسخةهذهبنسخالآمراسما()قفيجاءكما-2

المشرفة-بمكةالمفتيالحنفيالروميفروخالمكيمحمدبن)عبداللّه

وتنتهيالنكا!!تابمنتبدآالنسخةوهذهاهـ(880سنةمؤرخوهو

المريض.طلاقبابعند

8/358الذهبشذرات-2/1515الظنونكشف

3/64الأعلام-1/074المؤلفينمعجم

()082



)ففه!فف!و(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

الفرجمأ:عنوانها

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

الدقائقكنزشرحفيالرائقالبحر

الدقايقكنزشرح

هـ(79)تْمحمدبنإبراهيمبنالدينزيد،نجيمابن

الحمدوسلموصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهصلى:البسملةبعد

حافظللإمامالدقائق!نزوأن...القويبتدبيرهالأنامدبرالذيللّه

لهوضعواوقدالحنفيةالأئمةفقهفيصنفمختصرأحسنالنسفيالدين

بالبحروسميته...منطوقهعنيفصحشرحاًضعأأنفآحببت...شروحاً

...الدقائقكنزشرحالرائق

انهإلاكَالفطرالأضحىآحكامآنذلكبعدأفاد...العيدينباب...

الطريقيكبرجؤلاأنههنا!لامهمعنىفصارجهراًالطريقيكبرفي

لآنالجهرالتكبيربصفةالتكبيرنفيمنالمرادالبيانغايةوفيجهراً

التكبيرخير.

تعليق

سم51*3.26:المقاس27الأسطر:عدد

مشرقي

حمروأأسود

وبللوأرضةرطوبة

حديثأسودجلدي

صلاةبابعندوينتهيالكتابتجزئةفيالأولالجزءهذايعد-ا

العيدين.

3/1515الظنونكشف

1/748المؤلفينمعجم

()821

8/358الذهبشذرات

346/الأعلام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:وراقلأاعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الإَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

الدقائقكنزشرحفيالرائقالبحر

هـ(79)تْمحمدبنإبراهيمبنالدينزيد،نجيمابن

فإنبعدآما...القويبتدبيرهالأنامدبرالذيللّهالحمد:البسملةبعد

!نزوآن...والفتوىالفقهعلموأوفاهاوآوفقهاوأعلاهاالعلومأشرف

الائمةفقهفيصنفمختصرأحسنالنسفيالدينحافظللإمامالدقائق

عنيفصحشرحاًلهأضعأنفآحببت...شروحاًلهوضعواوقدالحنفية

الدقائق.!نزشرحالرائقبالبحروسميته...منطوقه

عليها!انالسنةمضيبعدلهاأذنولو...منثورةمسائل...الهدىباب...

عامهامنحجتثبممراراًهكذافآحرمتحللهاولوالحجمععمرة

قابلمنإلاتحجلمولوالوإحدةالسنةبتلكالتحللاتكَلعنأجزأها

.عمرةتحليلالكلعليهاكان

نسخ

هـتقديراًا2:القرن

سم31*5.02:المقاس23الأسطر:عددقا957

مشرقي

وأحمرأسود

أرضة

الزخرفةفارسيجلدي

منثورةمسائلبابالحجكَتابعندوتنتهيالآخرناقصةالنسخةهذه

هـ1263سنةومؤر!خانحسينعباسباسمتملكالنسخةطرةفيوجاء

8/358الذهبشذرات-3/1515الظنون!شف

3/64الأعلام-1/074المؤلفينمعجم

)823(



)ففه!ففر(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

الفرع!:عنوانها

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

141

حنفيفقه

ج/3الدقائقكنزشرحفيالرائقالبحر

للسقيالدقايقكنزشرح

هـ(79)تْمحمدبنإبراهيمبنالدينزيد،نجيمابن

بكلالمقصودأنباعتبارللشركةمناسبةالوقفكتاب:البسملةبعد

وسببوشرعيلغويمعنىولهالمالصلأعلىيزيدبماالانتفاعمنهما

وشرائط.ومحل

الشروطمنكَغيرهاالمسمىبهيجاوزلاأنينبغيمسماةكَانتوإن

نأشرُطوإنقالثمللأجرةيتعرضولمالخلاصةفيذكَرهاوقد

يجوزوحدهالمستأجريسكنها

نسخ

هـا1:القرنهـ6901

سم9203*:المقاس36الأسطر:عدد352

أوروبي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

حديث

اللّهحامدباسمتملكوأختامالفقهفيونقولالفقهفيفواتِدأولهفي

وفهرسمحمدبنإسماعيلبنمحمدالسعيدباسموتملك...النقوسي

وهذه،تعليقاتهامشهعلى،الأقلامفيهاواختلفتللموضوعات

الوقفكَتابمنتبدأالكتابتجزئةمنالثالثالجزءتعدالتسخة

.الإجارةبابعندوتنتهي

8/358الذهبشذرات-اا"3/5الظنونكشف

3/64الأعلام-1/074المؤلفينمعجم

)823(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديِالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنمية:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

508

حنفيفقه

(1)بالشرايعترتيبفيالصنايعبدايع

هـ(587)تأحمدبنمسعودبنبكرأبو،الكاشاني

...باللّهالطمبعدعلملافإنهوبعد...القادرالعليللّهالحمدالبسملةبعد

ترتيبفيالصنايغبدايعوسميته...الفقهمنجملاًهذاكتابيفيجمعت

الشرايع.

لالاعنهاللضرردفعاًعليهفيردالشرص!بمباشرةوآخره...الاَخرناقص

...اتلف!منوالضررالتعديموضعتعتبرفيلاالعذر

نسخ

سم81)ه*92:لمقاسا37:سطرلأاعدد594

مشرقي

حمروأسودأ

هـ749سنةمقابلة

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضة

قديم

عبدالباقيباسمتملكأولهوفي،للموضوعاتفهرسأولهفي

.التعليقاتبعضهامشهعلى،إطاراتداخلالموطورسو،

2/344المضيةالجواهر-1/371الظنونكشف

3/07الأعلام-1/446المؤلفينمعجم

)834(



)ففه!ففر

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

131

حنفيفقه

ا()!بالفتاوىفيالبزايخلة

هـ(837)تشهاببنمحمدبنمحمد،البزازي

تعريفاتبيانفيمختصرفهذاوبعد...السلامدارإلىدعىلمنحمداً

محمدبنمحمدالعبدجمعهوالاحكامالإتقانوجهعلىالأحكام

.الكرامالمشايخومختاراتالأيامنوازلخلاصةفيهذاكَراً...الكردي

فيفصلاًالأولعشرستةوفيهالدعوىكَتاب...واخرهالآخرناقص

نذ!رالتمامعلىالجنسهذاومسائلوالدفعوالتناقضالخصممعرفة

الكريم.اللّهشاءأنعشرالخامسفي

نسخ

سم5.41*5.33:لمقاسا13:لأسطراعدد927

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

يمقد

عنترجمةأولهوفي،الحديثالورقمنللموضوعاتفهرسأولهفي

تملكاولهوفيالقاموسصاحبالشيرازييعقوببنمحمدوعنالمؤلف

هامشهعلىهـ،ا388سنةبالآستانةالقرتميعبداللّهبنحسنباسم

.تعليقات

7/183الذهبشذرات-1/242الظنونكشف

7/45الأعلام-3/646المؤلفينمعجم

)825(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

136

حنفيفقه

2()بالفتاوىفيالبزازية

هـ(827)تشهاببنمحمدبنمحمد،البزإزي

معرفةفيفصلاًالأولعشرستةوفيهالدعوى!تاب:البسملةبعد

فييذ!رالتمامعلىإلجنسهذاومسائلوالدفعوالتناقضالخصم

الخصم.بمسائلوألحقاتعالىاللّهشاءإنعشرالخامس

صمتوإنبحالهناطقيعتبرلأنهلابشيءأشارأوفكتبيوماًصمتفإن

المحبوبيفيكَذالسانهالمعتقلكَالمريضفهوبعارض

تعليق

الشامفيصالحيةمحلية:النسخطنعليبنحسينبنيوسفبنمحمدبنالموليأحمد

هـا1:القونهـ5901

سم،2114*ه:المقاس92الأسطر:عدد891

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

قديم

على،للموضوعاتفهرسآولهوفيوفوائدالحنفيالفقهفينقولأولهفي

الحنفي.الفقهفينقولاخرهوفيتعليقاتهامشه

7/183الذهبشذرات-1/242الظنونكشف

7/45الأعلام-3/646المؤلفينمعجم

)826(



)ففه!ففر

الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

حنفيفقه

الفتاوىفيالبزازية

هـ(827)تشهاببنمحمدبنمحمد،البزازي

جؤمختصرفهذاوبعد...السلامدارإلىدعىلمنحمداً:البسملةبعد

!تاب...الكرديمحمدبنمحمد....جمعه....الأحكامتعريفاتبيان

الاَلة.فيالأولفصولتسعةالطهارة

لآنهوعليهالإشهادويجوزبالإشاراتأمراءةيجوزالموتوقتالفتوىوعليه

...!الأخرسو!انهزوالهايرجىلابوجهالنطقعنعجز

تعليق

سماهاه*5.23:المقاس27الأسطر:عدد452

حديث

حمروأأسود

رطوبة

حديث

اولهوفيللموضوعاتفهرسأولهوفيإطاراتوبهتعليقاتهامشهعلى

مطموستملك

7/183الذهبشذرات-1/242الظنونكشف

7/45الأعلام-3/646المؤلفينمعجم

)827(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)مْمهحلْف!(

844

حنفيفقه

2()بالفتاوىفيالبزازية

هـ(827)تشهاببنمحمدبنمحمد،البزازي

معرفةفيفصلاًالأولعشرستةوفيهالدعوى!تاب:البسملةبعد

.التمامعلىالجنسهذاومسائلوالدفعوالتناقضالخصهـا

الاخبارلفظإلىعدلموريهالماءوجودفيالمبالغةأريدفإذاذلكيلزملا

.فجازا

ومعتادنسخ

سمك!3716:المقاس27الأسطر:عدد244

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

قديم

فهرسآولهوفيباباقاسمبنباباخليلالسيدباسموتملكنقولأولهقي

فينقولآخرهوفيمفككةوأوراقهتعليقاتهامشهعلى،للموضوعات

الفقه.

7/183الذهبشذرات-1/243الظنونكشف

7/45الأعلام-3/646المؤلفينمعجم

)828(



)ففه!نفير(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

المجر:

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاغات

:درلمصاا

575

حنفيفقه

الفتاوىفيخانيةتاتار

هـ(553ت)الحسينبنعبدالحميدبنمحمد،الأسمنديالعلاء

فقدبعدآما...العطاءمنعليناأسبغماعلىربنانحمد:البسملةبعد

خانتاتارالمعظموالقهرمانالأعظمالخان...حكمإشارتهمنإليّأشار

للأحكامحاويوالواقعاتللفتاوىجامع!تابلجمعأتشمرأن...

...خانيةالتاتاربالفتاوىوسميته...والروايات

والمماليكالمرأةإحرامعشرفيالسابعالفصلعندوينتهيالآخرناقص

علمائناقولفييحلهاأنفللزوجزوجهاإذنبغيرالتطوعلحجأحرمتإذا

وآعضووتطييبشعرحلقنوعانوالمحظورالمحظوربارتكابوالتحليل

جماع

تعليق

317

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتلتهيب

رطوبة

سم71*52:لمقاسا27:سطرلأاعدد

قديم

نورالشيخبناللّهنورالشيخبنروشنيملاباسموقفيةا()قفيجاء

الدين.

3/012الذهبشذرات-1/268الظنون!شف

6/187الأعلام-1/801للسمعانيالأنساب

)982(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

حنفيفقه

الدقائقمن!!تنزماتبينمنفيهلماالحقائقتبين

هـ(743)تمحجنبنعليبنعثمان،الزيلعي

احترزفي!ذاالسلامعندولوبالغمصلوقهقهةوأولهالأولناقص

الصلاةإلى.مصل:قولهوينصرفبمصلليسمن.مصل:بقوله

حيثالدابةعلىآوبالإيماءيصليكَانوإنالمعهودةهيلأنها..الكاملة

..السهوسجودقياوالتشهدقدر:قوله...قهقهلووكَذايجوز

وضمنمشتركعبدنصفحرروإن:اللّهرحمهقالوآخر...الاَخرناقص

عتتـاَفي!ونالعبدسعىمعسراً!انوإن...عبدهنصفحررأوباقيه

الاَضرالنصثففيهيمكنالنقصانآنولهالكفارةعنيجزيهفلابعوض

بالضماناليهانتقل...حصلالنقصانوهذافيهالرقاستدامةلتعذر

...إذامابخلافالكفارةعنيجزيهفلاناقصاً

نسخ

سم81*5.26:لمقاسا13:لأسطراعدد642

مشرقي

حمروأسودأ

وبللورطوبةأرضة

قماشيوكَعبهحديثملونبورقخارجهمنوغطىالداخلمنكَرتوني

أجزائه.بعضوتاَ!لتالأرضةفيهأثرُتقدارزق

عندوتنتهي-الطهارةآبوابآوائلمنوتبدأالطرفجنناقصةالنسخةهذه

.الظهاربابفيالكفارةفصل

1/655العارفينهدية-2/1515الظنونكشف

4012/الأعلام-2/365المؤلفينمعجم

)838(



)ففه!نفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:لأوراقاعدد

الورق:نوع

الحبر:

:لتجليد

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

الدقائقمنإكَتنزماتبينمنفيهلماالحقائقتبين

هـ(743)تمحتنبنعليبنعثمان،الزيلعي

آخرجهإذا!ذاباع:يقالالأضدادمنوهو:البيعكتاب:البسملةبعد

الرجليخطبلا:السلامعليهالخبرقالوفيفيهأدخلهأوملكهعن

اخيه.شراءعلىيشتريلاآيآخيهبيععلىيبيعولاآخيهخطبةعلى

يجوزفلا...الإجارةوتصحقال...بالعيبوتفسخقالالإجارةفسخباب

يجوزفإنهالو!الةبخلافملائمِبشرطبلالشرص!بمطلقتعليقها

إقامةوهو)كذا(والايصامتعارفاَكانإذاالشرطبمطلقتعليقها

بعد.التصرففينفسهمقامالشخص

نسخ

هـتقديرا9ًآو8:القون

سم8.1*127.2:المقاس13:لأسطراعدد123

مشرقي

حمروأسودآ

وسطهجؤزخرفةوبهكعبهعلىأخرىقطعةإليهأضيفةقدقدلِمجلدي

المملوكَيالنمطعلى

هـ.799سنةمؤرخوقفيةختم.23()قفيوجد-ا

نسخةأنهامواضعفيالظاهرةالتوثيقعلاماتخلالمنويظهر-3

أصل.علىمقابلة

بآرقاممقرونةالنسخةبمحتوياتقائمةالمجلدهذاأولفيووجد-3

.الصفحات

1/655العارفينهدية-3/1515الظنونكشف

4/013الأعلام-3/365المؤلفينمعجم

()831



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:وراقلأاعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففه!نفير(

013

حنفيفقه

الدقائقمناكَتنزماتبينمنفيهلماالحقائقتبيين

هـ(743)تمحجنبنعليبنعثمان،الزيلعي

الضموهوالشفعمنمآخوذةاللغةفيوهيالشفعةكَتاب:البسملةبعد

شفع:يقالالفائزينإلىبهايضمهملأنه!سًلل!النبيشفاعةومنهالوترضد

...ثانلهفصارفرداً!انإذاشفعاًالرجل

لاندقانيةمن)...(!انماعلىلأمللأختوسهملأبللأختوسهم

بقيثلاثةوهونصيبهاالأختاستوفتفإذانقانيةإلىتعولستةأصلها

للعصبة.سهموبقيستةمنلكانتتكنلمكَآَنهاجعلتولوخمسة

نسخ

طاهرعثمانحمدأالشيخبجامعالخطيبأحمدبنإبراهيمبنمحمد

تقديراًهـا0:القون

سم58.1*28:المقاس35:الأسطرعدد142

وروبيأ

حمروأسودأ

رضةأ

حديثكرتوني

الفرائضفيالمناسخةبابعندوينتهيالشفعةكتابمنالمجلدهذايبدأ

1/655العافينهدية-2/1515الظنون!شف

4012/الأعلام-2/365المؤلفينمعتم

)833(



)ففه!نفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

013

حنفيفقه

الدقائقمناكتنزماتبينمنفيهلماالحقائقتبين

هـ(743)تمحجنبنعليبنعثمان،الزيلعي

...وأولهالأولناقص

اذامضافينإلايكونانلاالموتبعدالمالتمليكوهيوالوصيةالمولابعد

الو!الة.عنمجازاًجعلإذاإلايتصورلاالحالفيالايصا

بقيثلاثةوهونصيبهاالأختاستوفتفإذالفانيةإلىوتعولستةأصلها

سبعة.إلىبهموتعولستةمنلكانتتكنلم!آنهاجعلتولوخمسة

نسخ

القلتيحجازيمحمد

هـ01:القونهـ749

سم*2617:المقاس31الأسطر:عدد346

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

قديم

علىهـ،799سنةالرضاباسموقفختمآخرهوفيفهرسأولهفي

.تعليقاتهامشه

1/655العارفينهدية-2/1515الظنون!شف

4/012الآعلام-2/365المؤلفينمعجم

)833(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)مْمه!نفير(

148

حنفيفقه

الزينيةالفتاوىترتيبا

)د.ت(حسنبنرشديبنإبراهيم،رشديابن

...المواهبشمسبإشراقالشريعةنظامزينالذيللّهالحمدالبسملةبعد

الزينيةالفتاوى!انتلما...حسنبنرشديإبراهيم...فيقولوبعد

المصنفابنبترتيبإحداهمانسختينعلىالحنفينجيمابنإلىالمنسوبة

واحدمجلدفيجمعهاأأنفآردت...تلميذهبترتيبوالأخرى

سبحانهوالفهللولدوالباقيالسدسالأبوينمنولكلالريعللزوجأجاب

.بالصوإبأعلموتعالى

تعليق

نفسه()المؤلفحسنبنرشديإبراهيم

هـا315

43عددالأسطر:127

القرن:

:المقاس

هـ13

23*5،15

حديث

حمروأأسود

رطوبة

قديم

وفيالوقائع!اتبمحسنمحمد،رفعتأحمدباسمتملكاتأولهفي

باسمتملكآولهوفيهـ،1215سنةنسخللموضوعاتفهرسأوله

ترتيبديباجةآولهوفيباسمهتملكوختمرأفتحسنبنأدهمإبراهيم

آوراقههـوبعض1215سنةالمصنفتلميذوديباجةالمصنفابمن

.تعليقاتهامشهعلى،مفك!ة

)834(



)ففه!نفير(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1867/7

حنفيفقه

الزينيةالفتاوىترتيب

هـ(4001)تآحمدبنعبداللّهبنمحمد،التمرتاشالخطيب

بنعبداللّهبنمتمد...فيقولوبعد...العالمآبرزلمنحمداًالبسملةبعد

نجيمبنزين...إلىالمنسوبةالفتاوىكتابكانلماالخطيبآحمد

لعدممنها...إليهايحتاجأجوبةبعضعلىمشتملاًكتاباً...المصري

أرتبها.أنأردت...ترتيبها

الصورةهذهفيالثانييضمنبالامصادرةمنهيأخذهأنعنهعليهوتعاون

علمائنامنالمتأخرونبهالمفتىهوهذاالظالمأخذهما

تعليق

س!ا41*502.:المقاس23:الأسطرعدد928-612ق!ا

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

)مملوكي(قديم

هامشهوعلىإطاراتداخلالنصوضعللموضوعاتفهرسأولهفي

.تعليقات

3/262العارفينهدية-4/18الأثرخلاصة

6/923الأعلام-3/437المؤلفينمعتم

()835



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففه!نفير(

حنفيفقه

الإشاراتلطايفاشرحالتسهيل

هـ(833)تعبدالعزيزبنإسرائيلبنمحمود،سماونةقاضيابن

قاضيبنمحمود...العبدفإنوبعد...العالمينربللّهالحمدالبسملةبع

...الفقهفيالإشاراتلطايفبتآليف...اللّهوفقنيلمايقول...سماونه

بالتسهيل.وسميته...فيهفشرعت...رموزهعقدأحلأنأردت

لقوليوماًآربعينفييختمآنالقرآنحافظويسعىالجاهلالشيخعلى

يوماً.أربعينفيالقرآناقرأعمرلابنم"""!

نسخ

81*5.37:سلمقاا92:لأسطراعدد043

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

تعليقاتهامشهعلى،للموضوعاتفهرسأولهفي

ع301/العارفينهدية-21551/الظنون!شف

7/165الأعلام-3/997المؤلفينمعجم

)836(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنية:

:الافات

التجليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

138

2أساحنفيفقه

الشرايطقيدبتكميلالفوائدعقدتفضيل
حيس!س

هـ(219)تمحمدبنمحمدالبربنعبد،الشحنةابن

الموسومةالقصيدةفإن...الشريفالشرعمتكمللّهالحمدالبسملةبعد

الموسومللمؤلفشرحهاأطالعفكنت...الفرائدونظمالشرائدبقيد

بتفضيلوسميته...عليهاألخصأنالمطالعةحالفرأيت...القلايدبعقد

الشرايط.قيدبتكميلالفوائدعقد

ومؤبدينمتواترينوطيبهمابعطرهماللوجودذكَرمنعلىالمتقدمين

اذ!ىبلامسكاًختامهليكونوطيبعطركلعلىأرحهمايفوق

وأعلا

نسخ

أفنديعليبنمحمد

هـ11:القونهـ5901

سم5.33*ه،13:المقاس25عددالأسطر:336

مشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

قديم

هامشهوعلىإطاراتداخل،نقولآخرهوفيللموضوعاتتفهرسأولهفي

هـ598سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيالتعليقاتبعضرا

8/89الذهبشذرات-2/1865الظنونكشف

3/273الأعلام-2/45المؤلفينمعجم

)837(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

والعامالخاصوالإقرارالإبراحكمفيالأحكامتنقيح

هـ(ا69ْ)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

منالفقهجعلالذيللّهالحمد:!سًلل!النبيعلىوالصلاة:البسملةبعد

قدآنه...الحنفيالشرنبلاليحسن...فيقولوبعد...قدراًالعلومأشرف

بآن)!ذا(فلاناعترفبعدوصورتهالعامةالبراءةحكمعنسؤالورد

...وكَذاكَذامورثهعنالمخلف

الفضائلذويعندمعلومهوكَماالدليلإثباتعليهإلفرقتدعىومن...

الأنامصدورعلىرابحاًيكونالأقلامسطرتهماليسإذالأعلامالفحول

...الأحكامأفقفيالمنتشر

نسخ

الأزهريالكاتبخضر

هـ5801الأولى6/جمادى

92الأسطر:عدد(أأ-77)67اا

القون:

:المقاس

اهـا

5.13*5.21

أسود

جاءهـ!ما4201سنة/رمضان/ختامالكتابتاليفمنالفراغوقع

ب76قفي

1/493العارفينهدية-1/033المكنونإيضاح

1/575المؤلفينمعجم

)838(



)ففه!نفير

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

395

حنفيفقه

والنظايرالأشباهشرحفيوالضمايرالأذهانتنوير

هـ(ا53ْ)تالدينخيربنمصطفى،الروميالدينمصلح

عنوتنزهتذاتهوالنظايرالأشباهعنتقدستالذيللّهالحمد:البسملةبعد

العبدالعاملينالعلماءأقدامترابفيقولبعداما...والتصاويرالأشياءمشابهة

للإماح!والنظايربالأشباهالمسمىالمختصركانلما...خيربنمصطفىالفقير

يهتديلاولهذا...الوفيبالنولالفائزالحنفينجيمبنالدينزين...الفاضل

الآشباهشرحفيوالضمايرالأذهانبتنويرسميته...العارفالغواصإلاإليها

والنظاير.

الجرجانيقال:أحمدفيالهمزةبابفيالطبقاتفيعبدالقادرالشيخقال...

جعلرجلفيمشايخنابعضبخطرأيتالناطفيالعباسأبوقالالخزانةفي

.وافتىبجازميراتالآبموتبعديكونلاأنعلىبنصيبهداراًبنيهلأحد

البلخي.شجاعبنمحمدأصحابأحداليمانبنمحمدجعفرأبوالفقيه

نسخ

)كذا(لفطيعمربنعليبنعبدالجليل

هـا/701الحجة26/ذي

سم41*31:المقاس21الأسطر:عدد342

قديموروبيأ

حمروأسودأ

بلل

حديثكرتوني

رفعناهمهندسسلطنتهقواعدشيدلملكهديةجعلتهثم:أ4قالمؤلفقال

خان.حمدآالسلطانالباهر...السلطانّالعظمىالإمامةمالك...علياًمكاناً

2/943العارفينهدية-1/99الظنونكشف

7/333الأعلام-3/864المؤلفينمعجم

)983(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

المصادر:

)مْفه!نف!،(

حنفيفقه

السمرقنديالليثأبيمقدمةشرجفيالتوضيح

هـ(908)تأيدغمشبنز!ريابنمصطفى،القرماني

رسوله!ىوالسلاموالصلاةالعالمينربللّهالحمد[البسملةبعد

الملاتكةجميعوعلىوأنبيائهاللّهرسلجميعوعلىوالهمحمد

طاعته.أهلجميعوعلىصفيائهوأ

هوإنهالتوضيحتمامعلىحامدينشا!رينالفتاجالوهابهوإنه

و!رمه.بفضلهالسعادةخاتمةوالمسؤولنعمهإفاضةعلىالمشكور

معتاد

61*12:لمقاسا13:لأسطراعدد17

مائيةعلاماتفيهتظهرقديمأوروبي

حمروأأسود

رطوبة

حديثفارسي!رتوني

01/016اللامعالضوء-2/433العارفينهدية

3/865المؤلفينمعجم-7/334الأعلام

)084(



)ففه!ففر

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

الفرعي:عنوانها

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:المصدر

3801

حنفيفقه

الأشباهمنفنشرحفيالإلهتوفيق

الحنفيالدينلنجموالنظائرالأشباهشرج

هـ(1224)تالمرعشيزادهسنبلوهبيبنمحمد،زادهسنبل

متمد...فيقولوبعد...بهدايتهأنعمناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

للمولىوالنظائرالأشباهكتابكانلما...المرعشيزادهالشهيربسنبل

يوضحشرحاًأشرجأنأردت...مرغوباًكتاباً...الحنفينجمبنزين...

.الأشباهمنفنشرحفيالإلهتوفيقسميته...المقاصدغرر

النوعأيويتلوهثانياًنوعاًجعلهامنهاوعشرةوتسعةواحداًنوعاًوجعلها

هذااشتملها؟التيالسبعةالفنونمنالفوائدفنوهوالثانيالفنالأول

.الكتاب

تعليق

مسجددوليفيعنيتاتمدينة:اتولنالصحافعليبنعثمان

هـا3:القوناهـ137

سم315.18*:المقاس27الأسطر:عدد14.

قديمأوروبي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

هـوفيا921سنةزادهبكمصطفىنسيمسليمانباسمتملكأولهفي

بهاأحمدزادهمفتيباسمتملكاتأولهوفيللموضوعاتفهرسأوله

.تعليقاتهامشهعلىهـ،1362سنةالدين

1/034المكنونإيضاح

)841(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

3601

حنفيفقه

النقايةشرحفيالرموزجامع

هـ(629)تالخراسانيالدينحسامبنمحمد،القهستاني

البيرالجامعمبسوطآصولبتعليمفضلناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

الآمهاتانفعمنالفتاوىمنشورنظم!انفلمابعدأما...الأحكاممن

...لمختصمؤلفاً...الشريعةصدرالمشكلاتحلاللكبذلكقام...

...مكنونهتبينفآردت

...واخرهالآخرنأقص

ترداذافقال"المص""ذ!روغيرهالمضمراتفي!مامحمدبهاخذ

...الشعبيعندوإبناًأبوهالخنثى

نسخ

سمأحا*26:المقاس25:الأسطرعددمرقمغير

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

حديث

على،عبدالرحمنباسمتملكأولهوفيللموضوعاتفهرسأولهفي

تعليقاتت.هامشه

2/244العارفينهدية-37191/الظنونكشف

711/الأعلام-3121/المؤلفينمعجم

)842(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

835

حنفيفقه

الفروعفيالفصولينجامع

هـ(823)تعبدالعزيزبنإسرائيلبنمحمود،سماونةقاضيابن

...ذفإنبعدأما...الشريعةشأنأعلىالذيللّهالحمدالبسملةبعد

فيطالعتلمايقول...سماونةقاضيالشهيربابنإسرائيلبنمحمود

فجمعت...الدينلعمادوالآخرمحمودبنلمحمدأحدهماالذينالفصولين

الفصولين.جامعوسميته...بينهما

يبينآنبدفلاتقدمماعلىأشياءثلاثةبينبالخيارفهوأكثرأوأقل

اللّه.بعونتمكذا...الموضعينكلاقيمة

نسخ

السمرقنديالحسينيالدينكمالسيدبنعليسيد

القون:هـ856

:المقاس27الأسطر:عدد261

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

هـ9

ك!3718

قديم

وثالث،أولكبنمحمدباسمواخر،القاضيحسنباسمتملكأولهفي

نقولأولهوفيهـ،1323سنةالشوقيخليلباسمووقفيةتملكختمهو

آخروتملكللموضوعاتفهرسأولهوفيورقاتثلاثفيواللغةالفقهفي

وقد.تعليقاتهامشهوعلىهـ،ا131سنةمحمدزادهكَتخداباسم

هـ.814صفرسنةلم28هـوأنهاه813سنةالأولىجمادىفيهالمؤلفشرح

2/041العارفينهدية-1/566الظنونكشف

7/165الأعلام-3/997المؤلفينمعجم

)843(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

الفرُوعفيالفصولينجامع

هـ(823)تعبدالعزيزبنإسرائيلبنمحمود،سماونةقاضيابن

...فإنبعدأما....الشريعةشآنأعلىالذيللّهالحمدالبسملةبعد

فيطالعتلمايقول...سماونةقاضيالشهيربابنإسرائيلبنمحمود

...الدينلعمادوالاَخر...محمودبنلمحمدآحدهماالذينالفصولين

الفصولين.جامعوسميته...بينهمافجمعت

يبينآنبدفلاتقدمماعلىاشياءثلاثةبينبالخيارفهوآ!ثرأوأقل

!ذا.الموضعينكَلاقيمة

معتاد

هـا.:القونهـ619

سم3791*:المقاس31عددالأسطر:265

مشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

آولهوفيالمفتىحسينحاجيبنالحليمعبدباسموتملكنقولأولهفي

فيالمؤلفلهارمزالتيالكتبعلاماتلبيانجدولللموضوعاتفهرس

المباحثلمعرفةوضعتعناوينهامشهوعلىإطاراتداخلوالنصالمتن

بنمحمدباسموتملك،وقفيوختمنقولآخرهوجؤالكتابفصولفي

الحنفي.الحلبيحسن

241/ْالعارفينهدية-1/566الظنونكَشف

7/165الأعلام-3/997المؤلفينمعجم

)844(



)ففه!ففير

الرقم:

ا!فن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

9115

حنفيفقه

الكيدانيفقهشرحفيالمبانيجامع

هـ(629)تالخراسانيالدينحسامبنمحمد،القهستاني

منتحلآنفلمابعدآما...الفقهقاعدةرفعالذيللّهالحمدالبسملةبعد

تلامذتهم!تبهمومنمنهمجمعثم...الأبرارالأمةهذهخيارالدارهذه

الكيداني...النسفياللّهلطفالمولى...الحنفيالمذهبفي...

للانامنافعاليسيرهذاولعلالإتمامإلىيبلغهلمباتهإشعارالتعمدوفي

بالاختتامالافتتاحأنجزماوالسلامالصلوةعليهالنبيبحرمة

نسخ

هـ12:القرنهـ0011

سم1541*03:لمقاسا91:الأسطرعدد44

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

حديث

باسمتملدوختمهـ،1531سنةالمجلدمصطفىباسمتملكأولهفي

وحواشي!ثيرةتعليقاتهامشهعلىهـ،9411سنةمصطفىمحمد

بهصرح!ماحمزةبنمحمدالفناريالدينشمسإلىمنسوبةوهي

هـ689سنةالمتوفىزادهطاشكبريأحمدشارحها

3/344العافينهدية-2/2018الظنونكشف

711/الأعلام-3211/المؤلفينمعجم

)845(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الول!:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففهحفف!،(

1212

حنفيفقه

لفتاوىاهرجوا

هـ(565)تنصربنالرشيدعبدبنمحمد،الكرماني

...وأولهالأولناقص

آبصاريقعآنآ!رهوآنينحيفةأيضئيلةامراةأنيفقالتبذلكأوحيت

سولديعليالمنافقين

...وآخرهالاَخرناقص

واحرقالرحلفيوقعكَالنارفيصيرالمشتركالماليتناولالسلطانمن

الكل.منيكونأنهشياً

نستعليق

سم1*5.289:المقاس18الأسطر:عدد951

مشرقي

حصروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

وبهمفككةوأوراقهوالآخرالأولوناقصتعليقاتبعضهامشهعلى

تقطيع

281/المضيةالجواهر-1/615الظنونكشف

6/402الأعلام-3/904المؤلفينمعجم

)846(



)ففه!ففير(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:توع

المجر:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

365

حنفيفقه

الفلاحمراقيعلىالطهطاويحاشية

هـ(ا231)تإسماعيلبنمحمدبنأحمد،الطهطاوي

تقييداتفهذهبعدأما...بوراثهاالشريعةأيدالذيالحمد/البسملةبعد

ممامآخوذة...الفلاحبمراقيالمسمىالإيضاحنورشرحعلىلطيفة

المؤلفشرحومن)وكَذا(خلواتأفنديعبدالرحمنالمرحوم!تبه

...الجميعاللّهرحمالسعودأبيمحمدالسيدالكبيروشرح

قاللمابهاإبتداءهكما!اللدالنبيعلىبالصلاةدعاءهالمصنفختموقد...

تعالى.اللّهأنالأ!ابربعض

نسخ

هـا273الآخر/6/ربيع

الأسطر:عدد032

مشرقي

وأحمرأسود

حديث

وأسود()أحمربإطارمحاطالمتن

1/184العارفينهدية

1/027المؤلفينمعجم

)847(

25

القرن:

:المقاس

1/245ال!علام

هـ13

ك!2591



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ثنفير(

حنفيفقه

الوقايةشرحعلىعصامحاشية

هـ(459)تشاهعرببنمحمدبنإبراهيم،الاسفراينيالعصام

بناءتشييدهالخبرولامنهاالبلاد!ثيرمنفيسمعوأولهالأولناقص

ونهايةالعليااللّه!لمةإعلاءهمتهغاية...بقيلماوالمدارسالمساجد

باتماموفقتآنيآعلم...الشجاعةمنهالسماء...العلمراياتنصبنهمته

وتسعمائة.وثلاثينأربع...فيالتآليفهذامنالأولالجزء

بلبالبيعتخصلاالبابمسائل:البيوعكتاب...وآخرهالآخرناقص

العلة،للبيعصوريةعلةبالمالالمالفمبادلة:قوله...الشراءيشمل

المبادلة.عنالبيعينفكولابالفعلالشيءمعهماالصورية

نسخ

سم31*712.:المقاس12:لأسطراعدد681

مشرقي

وأحمرأسوفى

وبللرطوبة

النمطعلىورقياَتجليداًخارجهوجلدوالخارجالداخلمن!رتوني

الفارسي

،الكتابآوائلمنيبدآأولهاأنمعالطرفينناقصةالنسخةهذه-ا

.البيوع!تابعندأخرهاوينتهي

النسخة.منمواضععدةفيبدائيترميمآثارتظهر-2

8193/الذهبشذرات-3/3302الظنون!شف

1/66الأعلام-1/67المؤلفينمعجم

)848(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

954

حنفيفقه

الأبصارتنويرشرحالمختارالدرعلىحاشية

هـ(ا331)تإسماعيلبنمحمدبنأحمد،الطهطاوي

يشاءمنالحكمةيؤتيوالفاجرالبارعلىالمنعمللّهالحمد:البسملةبعد

الزمانسابقفيكَنتفقدوبعد...الوافرالحظأعطىفقديعطاهاومن

تنويرشرحالمختارالدرعلىتقييداتبعضأكتبأنبقلبياللّهأخطر

....ذلكفيفشرعتالأبصار

السيئاتتضاعففإنكَذلكالمشرفةالمدينةفيالجواركَونفيجب...

الإخلالإلىالمفضيالأدبوقلةالسامةفمخافةفيهافقدإنتعاظمهاأو

...التوقيرُوالإجلالبواجب

نسخ

هـ13:القونهـا/702شوالاخر

سم5،1*ه23:المقاس25الأسطر:عدد967

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

تذهيب

مملوكي

الأحمرباللونإطارضمنالمتنوضع-ا

الذهبي.باللونالمتنحولالإطاروضعمنهأ(2-اب)ق-2

الكتابآول)منفقطالعباداتربععلىتشتملالنسخةوهذه-3

.(الحجكتابنهايةإلى

1/245الأعلام-1/184العارفينهدية

1/027المؤلفينمعجم

)984(



)ففهحففم(

836/3:الرقم

حنفيفقه:الفن

الأحكامغررشرحفيالحكامدررشرجعلىحاشية:المخطوطةعنوان

مستآنفةالجملةهذهصولهوأالبحرذلكمن...وأوله...الأولناقص:المخطو!بدايئ

المتن.هذالتأليفالداعيالسبببيانسوقهامنالغرض

علىالعباديقاسمبنحمدأالشهابحواشيفي!ماواستعمالاًلعة:المخطو!نهاق

عنه.اللّهرضيحجرلابنالمنهاجشرج

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لحطانوع

سم17ك!33:المقاس21عددالأسطر:7199-ق!اق:عددالأوراق

حديما:الورقنوع

اسود:الحبر

رطوبة:الاقات

حديا:التجليد

الأولناقص:ملاحطات

)085(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

6701/1

حنفيفقه

الأحكامحدود

هـ(875)تمسعودبن(الدين)مجدمحمدبنعلى،مصنفك

آما...والأح!امالحدودعبدهعلىانزلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

دوديالشاهمسعودبنمحمودبنالدينمجدبنعلى...فيقولبعد

...الشرعيةالعلومفيالهممقاصرةالزمانأهلشاهدتلما...البسطامي

الشرعية.الحدودأجمعأن...قدملهمنمنيّفإلتمس

ابداًلازمعيبالجنونمحمدقولمعنىوهذاحادثعيبعنيكنفلم

الكتابتمانتهى

تعليق

سم41*502.:المقاس33الأسطر:عدد57-اقا!ا

مشرقي

حمروأأسود

تذهيب

ورطوبةأرضة

)مملو!ي(قديم

ختممعالقاضيحفظىعبدالرحمنباسموتملكالفقهفينقولأولهفي

باسمهـوتملك1361سنةمحمدبنسليمانحافظباسمآخروتملك

محمدحافظحمدآباسمآخرهـوتملك9901سنةالقاضيزارمحمد

وعلىإطاراتداخل،الرسائلوعددللموضوعاتفهرسآولهوفي

مفككةالأوراقوبعضتعليقاتهامشه

7/931الذهبشذرات-1/635الطنون!شف

5/9الأعلام-2/053المؤلفينمعجم

)851(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

134

حنفيفقه

الفقهخزانة

هـ(373)تأحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

اعلم...السمرقنديالليثأبوقال...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

...والشريعةالدينعلموهوالعلومسايرمنأجلوهوحسنعلمالفقهأن

الفقه.خزانةوشتمى...الفقهمسائلمنالتآليفهذافيإستجمعتوقد

!نم.راجهحلال"بما"ياأحرامفقالا"ى"بكرهوإحلاللرجلقالولو

أعلمواللّهنكرُه!افر

تعليق

هـا.:القونهـ029

سماهأه*5.24:المقاس21الأسطر:عدد71

مشرقي

ومذهبحمروأأسود

تذهيب

رطوبة

قديم

وباسمهـ،131سنةْالمفتيعثمانإبراهي!اباسمتملكاتأولهفي

باسمهتملكختمهـمع1254سنةالبغداديالقادريعصرمحمدالسيد

تملكاتوعدةالحنفيالفقهفيونقولللموضوعاتفهرسأولهوفي

وباسمهـ،0121سنةحسنينالشهيربإبنحسينبنمحمدباسم

وغيرذلك،تملكاتعدةآخرهوفيالحنفيمحمدبنأحمدبنإبرا،هيم

.تعليقاتهامشهوعلىمذهبةإطاراتداخلوالنص

294/ْالعارفينهدية-1/307الظنونكشف

8/37الأعلام-4/34المؤلفينمعجم

)852(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجلّيد:

:ملاحظات

المصادر:

9701/5

حنفيفقه

الفقهخزانة

هـ(373)تأحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

الليثأبوالفقيهقال.......العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

وقد...العلومسايرمنأجلوهوحسنعلمالفقهأناعلم...السمرقندي

وشتمى...الأجناسمعدودةالفقهمسائلمنالتأليفهذافياستجمعت

الفقه.خزانة

وآخرهالاَخرناقص

يقضيفيماينتهيقدهووكَانالسابعةيتشهدأخرىركَعةصلىفإذا

.قراءأنهذ!رثمالثامنةوتشهدللسهوفستد

-تعليقنسخ

سم02*93:المقاس32الأسطر:عدد321-251!ا

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

)مملوكَي(قديم

ثلثي.بخطالأبوابتراجمو!تبتتعليقاتهامشهعلىوالآخرناقص

294/ْالعارفينهدية-1/307الظنونكَشف

8/37الأعلام-/424المؤلفينمعجم

)853(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديِالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجلّيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففهحنفير(

حنفيفقه

ا()بالفتاوىخلاصة

هـ(542)تالرشيدعبدبنأحمدبنطاهر،البخاريطاهر

حمدآبنطاهر...قال...والأجسامالأرواحخلقللّهحمد:البسملةبعد

إحديهماانسختينالفنهذافيكتبتقد...البخاريالرشيدعبدبن

آ!تبآن...فسآلني...النصابكتابوالأخرىالواقعاتخزانةتسمى

.قصيرةنسخة

يم!نهالآنهالثانيوبطلمنهماالأوليجوزالقلبعلىأونفسيواخترت

آعلم.واللّهوالخيارالشفعةطلبتهماتقولأن

نسخ

المشرفةمكة:النسخ!نالحميديأحمدبنمحمد

هـا0:القونهـ079

سم*9318:المقاس92عددالأسطر:427

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

ترجمةآولهوفيتعليقاتهامشهوعلىونقولللموضوعاتفهرسأولهفي

بنمصطفىباسمتملكآولهوفيووفاتهمولدهوتاريخالمؤلفعن

وخغ.إسماعيل

1/365المضيةالجواهر-1/718الظنون!شف

322/ْالأعلام-2/9المؤلفينمعجم

)854(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

816

حنفيفقه

3()جىالفتاوىخلاصة

هـ(543)تالرشيدعبدبنأحمدبنطاهر،البخاريطاهر

فصلاًعشرآحدعلىمشتملالكتابهذاالإجاراتكتابالبسملةبعد

.للاجرةوجوبمسائلوفيهاالمقدمةفيالأول

يمكنهالأنهالثانيويبطلمنهماالأوليجوزالقلبعلىأونفسيوإخترت

.بالصوابآعلمواللّهوالخيارالشفعةطلبتهمانقولأن

معتاد

سم12*33:لمقاسا33:لأسطراعدد5.3

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قدتِم

هامشهوعلىفهرسأولهوفياعالمحمدوتملكالفقهفينقولأولهفي

.زاده!برىلطاشنقولآخرهوفيتعليقات

1/365المضيةالجواهر-1/718الظنونكَشف

3022/الأعلام-2/9المؤلفينمعجم

)855(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

2()بالفتاوىخلاصة

هـ(542)تالرشيدعبدبنأحمدبنطاهر،البخاريطاهر

وبيعوالثمارالزرعبيعفياخرجنس:قولهعنديبدأوأولهالأولناقص

بيعفيآخرجنسوفيه.الوردوبيعالسقففيالحذعبيع...الحشيش

...والقطنالحباتوبيعودقيقهالحنطة

جواباًيكونفيما:عشرالسابع.عليهوالمدعاالمدعىتعريفوفي...

...يكونلاوماللمدعيودفعاً

معتاد

سم5311*42:لمقاسا23:سطرلأاعدد175

مشرقي

حمروأسودأ

تجليدبدون

!تابمن(الكتابمنالثانيالجزء)وهيالنسخةهذهتبدأ-ا

.الكتابآخرإلىالبيوع

وتجليد.عاجلوترميمترتيبإعادةإلىتحتا!النسخة-3

1/365المضيةالجواهر-1/718الظنون!شف

3022/الأعلام-3/9المؤلفينمعحم

)856(



)ففه!ففر

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

331

حنفيفقه

الأبصارتنويرشرحالمختارالدر

هـ(ا88ْ)تمحمدبنعليبنمحمد،الحصكفيالدينعلاء

...سابقاًالهدايةبآنواعصدورناشرحتمنيالكحمداً

فاستويابهماقائهـأوهوبالعقدمستحقلأنهالموالاةمولىيلزمولا...

اعلمواللّهالكتابهذاجواهرمنفإنهالمقامهذافآغتنم!الزوجية

.....بالصواب

معتاد

الحلبيمحمدالسيدبنطالبالسيدبنمصطفى

هـ13:القونهـا268/شعبان

سم23*16:المقاس31الأسطر:عدد045

كتانمشرقي

وأحمرأسود

حديث

وتعليقاتحواشيتوجد

الآخر/سنة/جمادى13فينسخهابتدأالناسخأنمنهورقةأولفيووجد

اهـ266

الاَخر/سنة/ربيع18بتاريخبالشراءتملكمنهالأولىالورقةعلىووجد

اهـ355

2/693العارفينهدية-1/447المكنونإتِضاح

6/493الأعلام-3/543المؤلفينمعجم

)857(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

الأبصارتنويرشرحالمختارالدر

هـ(ا88ْ)تمحمدبنعليبنمحمد،الحصكفيالدينعلاء

فيقولوبعد...الهدايةبأنواعصدورناشرحتمنيالكحمداًالبسملةبعد

منالأولالجزءبيضتلما...عليالشيخبنالدينعلاءبنمحمد...

نحوالعنايةعنان...فعرفتالأبصارتنويرشرحفي...الأسرارخزائن

المختار.بالدروسميتهالاختصار

سبحانهواللّهالكتابهذاجواهرمنفإنهالمقامهذافآغتنم!الزرجية

.بالصوابأعلموتعالى

سم5.02*53:المقاس71:لأسطراعدد932

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

!رمعليسيدناكَلاممننقولأولهوفيللموضوعاتفهرسأولهفي

وعلىالسطوربين،مفككةأوراقهوبعضالمواعظفيوجههاللّه

الفقه.فينقولاخرهوفيوتعليقاتحواشيالهامش

2/692العارفينهدية-1/447المكنونإيضا!

6/492الأعلام-3/543المؤلفينمعجم

)858(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

132

حنفيفقه

الأحكامغررشرحفيالحكامدرر

هـ(885)تعليبنفراموزبنمحمد،ملاخسرو

المقدماتفانوبعد...الشرعأحكامأحكمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

منذ!رتماوراعيت...الفقهعلموهو....الأبصارأوليعندالمقررة

...الآح!امبغررآسميتهآنوعزمت...المذ!ورةبالصفاتالمتنأنصاف

الإقالةبمنزلةفسخهما!انالخصومةتركعلىعزملوالوصيلأن

إقالةيكنلمالقاضيفسخفإذاحقيقةتقابلالو!لماالوصيفليزم

الوصي.يلزمفلا

نسخ

سم81*37)ه:لمقاسا33:لأسطراعدد24.

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

حديث

طمسبههـ،1373سنةمحمدباسممطموسوتملكدعاءأولهفي

هامشهعلى،ومخالفحديثبخطالأولىوالورقةالكلماتلبعض

المؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيمختلفةوالخطوطالتعليقاتبعض

هـ.877سنةالتآليفنهايةبدايةو!انتهـ،883سنةالمؤرخة

7/343الذهبشذرات-3/9911الظنونكَشف

6/328الأعلام-3/584المؤلفينمعجدم

)985(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)مْمهحنفير(

حنفيفقه

الأحكامغررشرحفيالحكامدرر

هـ(885)تعليبنفراموزبنمحمد،ملاخسرو

علموهو...القويمالشرعأح!امأحكمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

فيفشرعت..الحنفيةالملةعظماء..الأمةعلماءبشآنهآعتنيالذيالفقه

...الأحكامغررشرغفيالحكامدرر..وآسميته...شرحه

منيفهمبماالامتثالبلالتمدحالكلماتهذهمنالأصليالغرضليس

.التمامعلىتعالىللّهالحمدفحدثربكبنعمةوآماتعالىقوله

تعليق

الحراماللّهبيت:النسخولنحمدأبنمحمد

هـ11:القونهـ2101

سم18ك!38:المقاس25عددالأسطر:3لا4

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملو!ي(قديم

وهذهتعليتـاتهامشهوعلىطياراتوبهإطاراتوداخلفهرسأولهفي

بدايةهـو!انت883سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةالنسخة

وباسم،الخواجهآفندييوسفباسمتملكأولههـوفي877سنةالتآليف

الحنفيالدمشقيأحمدمحمد

7/343الذهبشذرات-3/9911الظنونكشف

6/328الأعلام-3/584المؤلفينمعجم

()086



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلّيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

الأحكامغررشرحفيالحكامدرر

هـ(885)تعليبنفراموزبنمحمدملاخسرو،

بمحىالقويمالشرعأحكامأحكمالذيللّهالحمد:البسملةبعد

فشصعت...الأبصارآولىعندالمقررةالمقدماتفإن...بعدأما...كتابه

.الأحكامدرروأسميته...شرحهفي

فسخهاكانالخصومةتركعلىعزملوالوصيلأنالحاكمفسخإلى

الوصي.فيلزمالإقالةبمنزلة

تعليق

هـ11:القونهـ5301/سنةالحجةا/ذي

سم16*37:المقاس92الأسطر:عدد603

مشرقي

حمروأأسود

قديم

لمن.تعرُفلاالهوامشفييسيرةتعليقاتعليه-ا

الآولىجمادىثانيالسبت:تآليفهمنالفراغوقع03(4)قفيجاء-ا

هـ877سنةالقعدة13/ذيالسبتيوممؤلفهابتدآههـوقد883سنة

الأحمر.باللونبإطارالمتن:%حيط

هذاتضمنهاالتيللكتبفهرسمنهالأولىالورقاتفيجاءكَما::

المؤلف.

7/342الذهبشذرات-2/9911الظنونكشف

6/338الأعلام-3/584المؤلفينمعجم

()861



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تايلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأنورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

الأحكامغررشرحفيالحكامدرر

هـ(885)تعليبنفراموزبنمتمد،ملاخسرو

بعدوخص...القويمالشرعآحكامآحكمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

..الأحكاممدارآقوال!ثمعلىإذ...ومناصبهمآقدارهمبإعلاءنفراًنبيهم

آسميتهآنوعازماً...ثابتبننعمانحنيفةآبا...الأعظمالإماممنهموخص

...الأحكامغررشر!فيالحكامدررالإتمامبعد

!انالخصومةتركعزملوالوصيلأنالحا!مفسخإلىيحتاجوإنما...

فسخفإذاحقيقةتقابلالو!ماالوصيفيلزم...الإقالةبمنزلةفسخهما

...الوصييلزمفلاإقالةيكنلمالقاضي

نستعليق

السلطانآمرقرية:الفسخولنإبراهيمبنمحمد

هـ11:القونهـ0501/الأولى/جماداحا

سم51*2515:المقاس37:الأسطرعدد5.4

مشرقي

حمروأآسود

وزخرفةتذهيب

حديث

سنةالأولىجمادى!تابهتأليفمنانتهىالمؤلفإنب(404)قفيجاء

هـ877سنةالقعدةذيفيابتدأههـوقد883

صفحاتها.وأرقامالكتببعناوينفهرسا()قوفي

القيصريإبراهيمبنأحمدباسمأوضحهابعضهاتملكاتعدة7()قوفي

هـ1152سنة

7/343الذهبشذرات-2/9911الظنونكشف

6/338الأعلام-3/584المؤلفينمعجم

)863(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

الأحكامغررشرحفيالحكامدرر

هـ(885)تعليبنفراموزبنمحمد،ملاخسرُو

بمحىالقويمالشرعأحكامأحكمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

الاتمامبعدوآسميتهخطابهبمعظمالمستقيمالدينأعلاموأعلا!تابه

...الأحكامغررشرخفيالحكامدرر

مقتضىعلىالعثراتمنالأفاضلبعضعنصدرماعلىعثرتحتى...

الانساننفسليسزلاتمنالأماثلبعضمنوقعماعلىووقفتالبشرية

....عريةعنها

تعليق

عليبنمحمد

هـ13:القونهـ1131

سم14*03:المقاس21عددالأسطر:533

وحديثأوروبي

حمروأأسود

بلل

)مملو!ي(

هـ1334سنةمؤر!عثمانبنآمينمحمدباسمتملكا()قفيجاء-ا

صفحاتهاوآرقاموالكتبالآبوابباسممجدولفهرسب(3)قوفي-2

.والأسودالأحمرباللون

7/342الذهبشذرات-2/9911الظنونكشف

6/328الأعلام-3/584المؤلفينمعجم

)863(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)مْمه!نف!(

حنفيفقه

الأحكامغررشرحفيالحكامدرر

هـ(885)تعليبنفراموزبنمحمد،ملاخسرو

فانبعداما...القويمالشرعأحكامأحكمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...آسميته...شرحهفيفشرعت...الأبصارأوليعندالمقررةالمقدماتمن

...الأحكامغررشرخفيالحكامدرر

فسخها!انالخصومةتركعلىعزملوالوصيلأنالحاكمفسخإلى

لمالقاضيفسخفإذاحقيقةتقابلالو!ماالوصيفيلزمالإقالةبمنزلة

الوصييلزمفلاإقالةيكن

معتاد

الكدوسيإلياس

هـ11:القونهـ4601

سم03*92:المقاس21عددالأسطر:331

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

عبدالحيبنمصطفىباسمتملكأولهوفيللموضوعاتفهرسأولهفي

تعليقاتهامشهوعلىأفندي

7/342الذهبشذرات-2/9911الظنونكشف

6/328الأعلام-3/584المؤلفينمعجم

)864(



)ففهطنفير

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الافات

التجلّيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

821

حنفيفقه

الأحكامغررشرحفيالحكامدرر

هـ(885)تعليفراموزبنمحمد،ملاخسرو

منفإنبعدآما...الشرعآحكامآحكمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

بتشيد....الذيالفقهعلموهو....الأبصارأوليعلْدالمقررةالمقدمات

درر.....آسميتهشرحهفيفشرعت..إلحنفيةالملةعظماءآركانه

...الأحكامغررشرخفيالحكام

لوالوصيلأنالحا!مفسخإلىيحتاجوإنمابالخطرتعليقاًكانوإن

الوصييلزمفلاالإقالةبمنزلةفسخها!انالخصومةتركعلىعزم

نسخ

الشافعيالبشلاويناصربنالديننوربنعلي

هـ11:القونهـ1101

سم5.17كر5.35:المقاس33الأسطر:عدد593

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

وفهرسآدعيةأولهوفيالحسينيمحمدالسيدباسمتملكأولهفي

تعليقاتهامشهوعلىمفككةوأوراقهللموضوعات

تاريخهـوهو877سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذه

التأليف.

7/343الذهبشذرات-2/9911الظنونكشف

6/328الأعلام-3/584المؤلفينمعجم

)865(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففهحففير(

حنفيفقه

الأحكامغررشرحفيالحكامدرر

هـ(885)تعليبنفراموزبنمحمد،ملاخسرو

فانبعدآما...القويمالشرعآحكامأحكمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

ار!انهبتشيدالفقهعلموهو....الأبصارأوليعندالمقررةالمقدماتمن

فيالحكامدرر..آسميتهآن...شرحهفيفشرعت..الحنفيةالملةعظماء

...الأحكامغررشرح

لوالوصيلأنالحا!افسخإلىيحتاجوإنمابالخطرتعليقاًكَانوإن

الوصي.يلزمفلاالإقالةبمنزلةفسخهما!انالخصومةتركعلىعزم

نسخ

هـ11:القونهـ89،1

سم14ك!02:المقاس21عددالأسطر:523

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكَي(قديم

باسهـاتمللى،الواليديوان!اتبأفنديمحمدباسهـأتملكأولهفي

مف!كةوآوراقهللموضوعاتفهرسأولهوفيالسالممحمدالسيد

بدايةهـو!انت883سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذه

.طياراتوبهتعليقاتهامشهوعلىإطاراتهـوبه877سنةالتآليف

7/342الذهبشذرات-3/9911الظنون!شف

6/328الأعلام-3/584المؤلفينمعجم

)866(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

الأحكامغررشرحفيالحكامدرر

هـ(885)تعليبنفراموزبنمحمد،ملاخسرو

منفإنوبعد...الشرعأحكامأحكمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

بعد...وآسميتهالفقهعلموهو...الأبصارأوليعندالمقررةالمقدمات

...الأحكامغررشرخفيالحكامدررالإتمام

فإذ!حقيقةتقابلالوكماالوصيفليزمالإقالةبمنزلةفسخهاكان

أعلم.واللّهالوصييلزمفلاإقالةتكنلمالقاضيفسخ

تعليق

بنيابنمحمد

هـ11:القونهـ4301

سم5.12ا*5.9:المقاس25عددالأسطر:468

مشرقي

وأحمرأسود

تذهيب

رطوبة

)مملوكَي(قدتِم

آولهوفيالمؤلفعنترجمةأولهوفيلملاخسروالفقهفينقولأولهفي

ومخالفحديثبخطالأولىوالورقةإطاراتداخلللموضوعاتفهرس

تعليقاتهامشهوعلى

7/343الذهبشذرات-2/9911الظنونكَمبمف

6/328الأعلام-3/584المؤلفينمعجم

)867(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

المصادر:

)ففه!ففير(

54813/

حنفيفقه

والدماالأطهارمعرفةفيوالنساالمتآهلينذخر

هـ(819)تعليبيربنبنمحمد،البر!لي

وآمرهمقوامينالنساءعلىالرجالجعلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

فرضيةعلىالفقهاءأتفقفقدوبعد...الدينوتعليموالتأديببوعظهن

يميزونولا...عليهنواجبةبالنساءالمختصةالدماءفمعرفة...الحالعلم

رسالةصنفأأنفآردت...الفاسدةوالأطهارالدماءمنالصحيحةبين

غيرمهمة.ومباحثخلافذ!رعنحاويةلمسائلحاوية

!انإنغسلهفعليهالدرهمقدرمنأكَثرالمعذورثوبصابأوما...

الصلاةمنالفراغقبلثانياً...ضسملهلوبحال!انوإن)!ذا(مفيداً

يفسد.لاأنجاز

نستعليق

(اب-69با)186ا

مشرقي

وأحمرأسود

1/833الظنونكَشف

3/176المؤلفينمعجم

5131ك!5.13:لمقاسا71:لأسطراعدد

2/253العارفينهدية

1/61الأعلام

)868(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

7501/2

حنفيفقه

الشريعةصدرشرحفيالعقبىذخيرة

هـ(9ْ2)تالتوقاتيجنيدبنيوسف،جلبياخي

تك!ولفإنوبعد...الشريعةصدرشرحالذيللّهالحمدالبسملةبعد

شرح...بينهامنالفقهوعلم...القدسيةبالفضائلالإنسانيةالنفوس

التعريفعنغني!تابفإنهالشريعةصدرمؤلفهالشهيربلقبالوقاية

صدرشرحقيالعقبىبذخيرةفسميتها...حاشيةعليهأكتبأن...

الشريعة

...وآخرهالآخرناقص

فيمخيرالمنفردآنعلىوالجمهورالهدايةصاحباختيارعلىهذاأقول

القضاءجهر

نسخ

25-86قمن

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

لأسطر:اعدد

قديم

الآخرناقص،تعليقاتهامشهعلى

2/3103الظنونكَشف

451/المؤلفينمعجم

)986(

14!5*1502:المقاس26

3/563العارفينهدية

8/223اللأعلام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:وراقلأاعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)مْمه!نفير(

267

حنفيفقه

المختارالدرعلىالمحتاررد

هـ(1253عبدالعزيز)تبنعمربنأمينمحمد،عابدينابن

تقدمماجملةبينللمناسبةبيان...الخفرغلما:قولهوأولهالأولناقص

والمرادوالبيعالوقفخصوصبينالمناسبةبيانمعيأتيماوجملة

.اتبالعباد

المغصوبنقصلوفيماهناكالزيلعيوذكَرواخرهالاَخرناقص

بشيءالغاصبعلىيرجعولاالعينيمسكأنبينالمالكيخيرالربوي

لآنهمتعذرالنقصتضمينلأنقيمتهاأومثلهاويضمنيسلمهاأنوبين

علموبهانتهى،الرياإلىيؤدي

معتاد

هـتقديراًا1:القرن

سم71*22:المقاس92الأسطر:عدد04

وحديثمامشرقي

وأحمرأسود

حديثما

ناقصةالنسخةوهذهالهوامشعلىالفصوللبعضعناوينتوجد

الطرفين

6/42الأعلام-2/367العارفينهدية

1/556المكنونإيضاح-3/145المؤلفينمعجم

()087



)ففه!ففير(

:121/91الرقم

حنفيفقه:الفن

حنيفةأبيمذهبعلىوالإستحاضةالحيضأحكامفيرسالة:المخطوطةعنوان

الصورةهيهذه...الذليلالعبديقول...والحمدلة:البسملةبعد:المخطو!بدايئ

فيالستةوالأقوالالمذاهبلبيانّالمصنفوضعهاالخمسةمعالأربعية

وهويوسفأبيمذهب)كذا(المبتدائيةالحائضالمرأةحيضحالبيان

...حنيفةأبيالإمامقول

يومينأويوماًرأتإذاالمباركابنروايةفيوكذا...الاَخروآخرهناقص:المخطو!نهاول

إستحاضةكلهاالدمويةفالأيامدماًيومينأوويوماًطهراًوثمانيةدماً

تصويراتهينتهيلاعميقبحرهذافإنفتدبرالمذاهبسائرعليهوقس

أولوايتحيرفيهابحيثوالمتحيرةوالمنتقلةالمعتادةأحوالسيمالا

.الأحلام

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

هـتقديراًا2:القون

سم51*6.33:المقاس31الأسطر:عدداب23-اب22:الأوراقعدد

وروبيا:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

حديماكرتوني:التجليد

الاَخرناقصةالرشالةوهذه:ملاحظات

()871



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبتِانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

)ففه!نفير(

حنفيفقه

المرضىأحكامفيرسالة

)د.ت(59(1/الإعلام)أنظرخليلبنإبراهيمأحمدلعله

العبدفإن...وسعهاإلانفساًيكلفلاالذيللّهالحمد:البسملةبعد

بعضزمنفيكنتلما:يقول...خليلبنإبراهيمبنحمدأ..الفقير

وتبييضهاالواقعاتوتسويدوتثبيتهاالفتاوىبتصويرمأموراً...المفتين

...وغيرهماوالعماديةالخلاصةمنالكتبلتتبعباعثاًذلكو!ان...

لكنوالآبوابالفصولتلكفيمبينةكانتاوأنالمرضىوأحكام

ترتيبعلىجمعهاأأنأردت...والارتيابالتعبمنيخلولامنهاطلبها

الطلب.ليسهل

إثباتالداينيملكلا:العماديفصولمنقبلمنكَذلكنقلناوقد...

يصحمنعلىأثبتولولهالموصيعلىولاالميتمديونهعلىالدين

فيالفصولينمن.منهماالاستيفاءحقثبتووارث!وصيعليهإثباته

الفصل.ذلك

تعليق

آا53-ب87من68

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

يثحك

سم5.31*5.12:المقاس3!ا:الأسطرعدد

)873(



)ففه!نفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التخليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

0701/6

حنفيفقه

غاصبهلوارثالمغصوبأحكامفيرسالة

هـ(ْا113حياً)كانحمزةبنمحمد،حمزةإبن

شاعماآنآعلمأصطفىالذيعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

لوارتالمغصوبيحلأنهالأحكامبجلياتالجاهلينالعوامبعضعن

صاحبهومعرفةعينهبقاءمعغاصبه

المالبيتفييوضعبلالتعريفامدةمضىمابعدالذميلقطهيتصدق

المسلمين.لتوائب

نسخ

آفنديعليالحاجبنمحمد

هـ0115

عددالأسطر:32-ق91كاق

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

القرن:

:المقاس13

هـ12

5،15*31

قديم

تعليقاتهامشهوعلىمفككةأوراقهبعض

هـ11ْ9سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

الظاهريةمخطوطاتفهرس-:71204/الخديويةفهرس

3/268المؤلفينمعجم

)873(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجلّيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

0701/2

حنفيفقه

الصلوةإلىالقيامعندالاستنانفيرسالة

هـ(5901حياً)كانالاَيدينيحمزةبنمحمد،حصاريالكوزل

فيرسالةفهذهوبعد...كَريمرسولبعثالذيللّهالحمد:البسملةبعد

إلتمسهاومناجاتتعالىاللّهمنزلفةالتيالصلوةإلىالقيامعندالاستنان

الأخوانبعضمني

خالفآوالقساسوافقالصحابةمنغيرهخلاففيهيعرفلمفيما

أيضاًالأصولعلمفيعرفماعلىالمذهبمنالصحيح

نسخ

أفنديعليالحاجبنمحمد

هـ12:القرنهـ0115

سم5.51*21:المقاس21الأسطر:عدد8ق-7قمن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتوداخلبقعوبهامفككةأوراقهبعض

هـ5901سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

2/365العارفينهدية-3/926المؤلفينمعجم

)874(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

0701/3

حنفيفقه

الاستنجاءفيرسالة

هـ(1113حياً)كانحمزةبنمحمد،حمزةابن

يسنآنآعلمأصطفىالذيعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

حتربنحوالبطنمنيخرجماأيالنجوإزالةوهوالاستنجاء

قصبتهفيدامماالدهنأقطارفيالفسادعدمعلىالإتفاقحكاية

ذلكفيشكولاالذ!ر

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

أفنديماعليالحاجبخامتمد:الناسخاسم

هـ12:القونهـ0115:النسختاريخ

5.15*21:المقاس21الأسطر:عدد1.ق-8قكا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:الحبر

رطوبة:الآفات

قديم:التجليد

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتاخلإ:ملاحظات

هـ9011سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

الظاهريةمخطوطاتفهرس-:71204/الخديويةفهرش:المصادر

3/268المؤلفينمعجم

)875(



)ففه!ففير(

426/3:الرقم

حنفيفقه:الفن

الصلاةفيوغيرالمشروعالمشروعبيانفيرسالة:المخطوطةعنوان

والسلاموالصلاةللمتقينوالعاقبةالعالمينربللّهالحمد:البسملةبعد:المخطو!بدايئ

المشرُوعاتأنواعبيانمنبدفلا...جمعينأوآلهمحمدرسولهعلى

در!هاالطالبعلىليسهلوأحكامهامعانيهاوبيانالمشروعاتوغير

...وضبطها

:العمومعلىخمسةالتحقيقفيوهيالمفسداتفي:الثامنالباب:المخطو!نهات

والعملوالضحكحكماًأوحقيقةمطلقاًالناسبكلامالتكلم

...عذربلاالفرُائضمنفرضوتركاحتياجالكثيربلا

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم11*.2:المقاس17الأسطر:عددأ44-ب04من5:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:الخبر

حدي!:التجليد

)876(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

76016/

حنفيفقه

البيعفيرسالة

هـ(511)تْزادهساجقليالمرعشيمحمد،زادهساجقلي

نآزادهبساجقليالمكنيمحمد...البائسيقول...وبحمدهالبسملةبعد

الأراضيفيوالثمارالزروعزكوةالمصرفبيعتِصحلاقائلقال

.الأرضربمنقبضهاقبلوجوبهابعدوالأميريةالخراجية

القريةهذهمزروعاتمنقالولذاالبيعتِبطلأيضاًالفصيلحبوبونوى

فأعرفه.يصح

تعليق

عبدالرزاقبنمحمدبنعثمان

هـ1173

عددالأسطر:34-35!اقا

مشرقي

أسودوأحمر

رطوبة

قديم

!ثيؤتعليقاتهامشهعلى

599سركيس

)877(

القون:

:المقاس3صا

هـ12

14*21

3711/المؤلفينمعجم-



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجلتِد:

:ملاحظات

)مْمهحلْمْير(

67014/

حنفيفقه

وآحكامهالوفاءبيعفيرسالة

نجمِالآجلالإمامالشيخذ!رالوفاءببيعتتعلقالمسائلهذهالبسملةبعد

وسمواَللربوالاحيثزمانناأهلتعارفالذيالبيعأنفتاواهفيالنسفي

.الوفاءبيع

للخصافالقاضيآدبمناليمينبعدالبينةتقبللاليلىأبيأبنوقال

تعليق

116-ق111قمن

مشرقي

وأحمرأسود

سطر:لأاعدد

رطوبة

)مملوكَي(قديم

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

)878(

سم41بم!5.03:المقاس23



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

المجر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

0701/7

حنفيفقه

الجزاءيومالحقوقوإستيفتاءالقصاصثبوتفيرسالة

هـ(1113حياً)كانحمزةبنمتمد،حمزةابن

آتفقآنهآعلماصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

منحدوهحتىالجزاءيومالحقوقهـاستيفتاءالقصاصثبوتعلىالعلماء

الإسلامية.العقائد

للنصوصردفإنهخبر!انفيوندخلالإيمانعنفتخرجالآخرةفي

الدينضروراتمنهولماوإنكارالمسلمينلإجماعوخرق

نسخ

أفثديعليالحاجبنمحمد

هـ12:القونهـ0115

سم5151*21:المقاس31الأسطر:عدد34-22قكا

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

هامشههـوعلىا301سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

مفككة.الأوراقوبعضتعليقات

الظاهريةمخطوطاتفهرس-:71304/الخديويةفهرس

3/268المؤلفينمعجم

)987(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
لمخطوطة:ابداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

)ففه!ففير(

5501/7

حنفيفقه

وعقايدهالوضوءثوابفيرسالة

فيبابفهذاوبعد...بالإسلامعلينامنالذيللّهالحمدالبسملةبعد

قالآنه!ل!دالنبيعنعنهاللّهرضيهريرةأبيعنوعقايدهالوضوءثواب

منمنهمآقسامثلاثةآمتيتنقسمالقيامةيومِ!انإذا!لل!اللّهرسولقال

ويومريخرجمنومنهمهوالولاعتاباًولاحساباَيرىولمالجنةإلىيضرج

...النارإلىبهيؤمرمنومنهمالجنةإلىبهويؤمربحسابه

نسخ

المهداويمحمد

هـ2671

93-93قمن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

بقعبه

سطر:لأاعدد

()088

21

القون:

:المقاس

هـ13

15*5،21



)ففه!ففير(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

0701/1

حنفيفقه

السواكحقفيرسالة

هـ(1113حياً)!انحمزةبنمحمد،حمزةابن

السوادآنآعلمآصطفىالذيعبادهعلىوسلامدلّهالحمدالبسملةبعد

الفعليةالسنةعليهدلللنساءسنةللرجالسنةأنهكما

عليهيعوللامماإستياكنمقامقائموالعلكتستاكأنللمرأةيجوزلا

يعمفيماوشذوذهالروايةوصريحالدرايةلصحيحلمخالفتهلديهيعرجولا

البلوىبه

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

أفنديماعياالحاجبنمحمد:النايخاسم

هـ13:القونهـ0115:النسختاريخ

سم1515*21:المقاس21الأسطر:عدد6قا-5قا!ا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:العبر

ورطوبةارضة:الاقات

قديم:التجليد

!تابمنونقولحجرلابنالحديثفيونقولشعروأبياتأدعيةأولهفي:ملاحظات

آبيبنلعليشعروآبياتالبر!ويلمحمدالفقهفيونقولالملوكتحفة

إطاراتوداخل،المختاردركَتابمنونقولالتلمسانيولعلي،طالب

منقولةنسخةوهيالكتابمطالبهامشهوعلىتعليقاتهامشهوعلى

هـ5011سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمن

الظاهريةمخطوطاتفهرس-71:304/الخديويةفهرس:ا!در

3/268المؤلفينمعجم

()881



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

)ففه!نفير(

96/8

حنفيفقه

التنباكحكمفيرسالة

وآنبتوحراماًحلالاًالأشياء)كَذا(حزالذيللّهالحمد:البسملةبعد

النافعفآحلوإكَراماًشفقةومضراًنافعاًفجعلهتاماًنباتاًالأرضفي

الاستدلالوفصاحةالاستهلالببراعةآشرنافقدبعدآما...المضروحرم

العصر...هذاجيلرأيتوقدبالتنباك)!ذا(المسمىبالشجرة

ولا)!ذا(رؤوفرؤوفالإثهفإنتقنطلاالذنبراكَبياالأولقال...

الإلهفإنتوبةفياللّهإلىوبادرمخوفمخوفالطريقفإنبالاعدةترجلت

ونفعالكريملوجههخالصاًاللّهجعلهإيرادهأردناماآخر.فهذاعطوف

.التنباكأخبارتمتالمسلمينبه

نسخ

سما*3؟ه5.25:ساتمختلفة:الأ!عددأ218-ب421صن/

مشرقي

سودأ

قديم

علامةالابنالتنباكتناولبحرمةالإدراكذويتنبيهالرسالةعنوانلعل

1/486الظنونكشفأنظر(/ت

)882(



)ففه!نفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ابر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

67013/

حنفيفقه

وآحكامه!سًلل!النبيسبفيرسالة

هـ(369)تالروميعبدالرحمنبنحسين،الدينحسام

نآآعلمهـ!+لل!النبيسبمنأحكامبيانفيالمتعلقةالمسائلالبسملةبعد

.المهماتأهممنالشبمسائلتفاصيلمعرفةكون

تنبزبإسميلافقالعليهأنكرهالمدينةإلىمكةمنالخارجأنيبنييا

قاموساللّهنبيأنافإنما

تعليق

111-701قمن

مشرُقي

وأحمرأسود

41*5.02:لمقاسا33:لأسطراعدد

رطوبة

قديِم)مملوكَي(

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

8/79الذهبشذرات-1871/الظنونكَشف

1/186السائرةالكواكَب-1/614المؤلفينمعجم

)883(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:قورالأاعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

121/18

حنفيفقه

الدخانشربفيرسالة

هـ(1176حياً)!انمصطفىبنمحمدبنمحمد،الخادميمحمد

الدخانفآمروبعد.وآلهنبيهعلىوالصلاةلوليهالحمد:البسملةبعد

والطوالالقصارالرسائلفيهوألفوالقالوالقيلالفتاوىفيه!ثر

إباحتهعلىبعضذهبإذوالعوامالخواصوتحيرالأنامفيهفافتتن

آدلةببيانيكونإنماالحقفتبيينحظريتهعلىوبعض)كَذا(

...الفريقين

التفاسيرفالظاهربعضعنالحديثروايةمنالمواضعبعضفيوأما...

منشيءإحتياصلفيووقعبوضعهيقعلملونعمعليهيقوللامماأنه

عننقل!مايوجبلموأنالضعيثفبالحديثالعملفيرجحالأحكام

.النوويأذكار

تعليق

هـتقديراَا2:القون

سهـا15ك!6.23:ا!س21:الأ!!داب31-اب02

أوروبي

أسود

حديث!رتوني

)فقهالعبابعلىحخرابنشرحعنمنقولةقطعةبالرسالةألحق

فيالعلماءاختلافذكر)وقدالقهوةفيالعلماءاختلاففي(شافعي

هذانسبوقدونجاستها(وطهارتهاوحرمتهاحلهافيمسائلأربع

الخادمي.للمفتيالنقل

3/333العارفينهدية-858المطبوعاتمعجم

7/68الأعلام-3/296المؤلفينمعجم

)884(



)ففه!ففير(

:454/3الرقم

حنفيفقه:الفن

الإمامةشروص!فيرسالة:المخطوطةعنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

بلاالذكورةمحققذكَراًمسلماًبالعاًعاقلاًكَونهالأمامفيشرط

.غيرمسبوقوعذروخرسوتمتمةوفأفأةلتغ

الشرائطفيدونهأوالإماممثلالمأموموكونالأركانفيومشار!ته

.نركَالأوا

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم51*5.41:المقاس9الأسطر:عدد51-05قامن:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأسودأ:الحبر

رطوبة:تفالآا

قديم:التجليد

35ق-51قامننقولااخرهفي:ملاحظات

()885



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

0701/8

حنفيفقه

الجمعةصلاةفيرسالة

هـ(ا113حياً)كَانحمزةبنمحمد،حمزةإبن

الجمعةآنأعلمآصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

.والإجماعوالسنةبالكتابثابتةمحكمةفريضة

وشرحالفقهاءأكَثرأختارهوقدسيمالاتعالىاللّهرحمهيوسفأبو

العافلين.منتكنولافتبصرالعلماءمحققيمنكثيرونبتصحيحه

نسخ

أفنديعليالحاجبنمحمد

هـ12:القرنهـ0115

سم5.15*21:المقاس21الأسطر:عدد92قا-25قكا

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

قديم

هامشههـوعلى1111سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

مفككة.الأوراقوبعضتعليقات

الظاهريةمخطوطاتفهرس-71:204/الخديويةفهرس

3/368المؤلفينمعجم

)886(



)ففهطنفير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

117/14

حنفيفقه

وسننهالوضوءفرائضفيرسالة

(ت.)دناصربنأحمد

عطرطيباًحمداًللّهالحمد

كَلهماللّهخيرخلقمحمد

عرفافيوالجمعمنىمبيت....ثم

وتروالحلاقوجمارومشعر

أجمعهالحمدولربانتهىقد

:الماديالوصفبيانات

مغربي:الخطنوع

ب39-أ39من:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:الخبر

رضةا:الآفات

قديم:التجليد

الأسطر:عدد

)887(

مضرامنالمختارعلىالصلاةثم

الكبراصحابهأوعلىوآله

نفراإذاجمعوفيوالدعاءت

فاقتصراوالصيدالطيبك

مضرامنالمختارعلىالسلامثم

سم5611*33:المقاس37



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

!نفير()فقه

0701/4

حنفيفقه

الصلوةفيوالطمآنينةوالجلسةالقومةفيرسالة

هـ(1113حياً)كانحمزةبنمحمد،حمزةإبن

القومةآنآعلمأصطفىالذيعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

والسجودالر!وعفيكالعلمانيةفيهماالطمآنينةوالجلسة

ولاآعطيتلمامانعلاوالمجدالثناءأهلبعدشيءمنشئتماوملاء

الجد.منكالجدذاينفعولامنعتلمامعطي

نسخ

أفنديعليالحاجبنمحمد

هـ0115

عددالأسطر:16-قا01كاقا

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

القون:

:المقاس12

هـ12

5،15*21

قديم

مفككةأوراقهوبعضتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

هـ1113سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

الظاهريةمخطوطاتفهرس-:71204/الخديويةفهرس

3/268المؤلفينمعجم

)888(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

0701/5

حنفيفقه

العرسوليمةفيرسالة

هـ(1113حياً)!انحمزةبنمحمد،حمزةإبن

وليمةآنآعلماصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

الفقه!تبفيمذكَورةبشروطإليهاواجبةوالإجابةسنةالعرس

فإنوقعدجاءفإذاوالعرسإلختانكدعوةالعامةالدعوةعنيتخلفولا

بحرمة.يعلملمإنالأكلوالأفضلأ!لشاء

نسخ

أفنديعليالحاجبنمحمد

هـ0115

الأسطر:عدد18قا-16قامن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

31

القرن:

:المقاس

هـ13

1515*21

قديم

مفككةالأوراقوبعضإطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى

هـ9011سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوحمي

الظاهريةمخطوطاتفهرس-71:204/الخديويةفهرس

3/268المؤلفينمعجم

)988(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففهطففير(

43013/

حنفيفقه

المصطفويةالشرعيةالرسائلفيالوضوئيةالرسالة

هـ(885)تعليبنفراموزبنمحمدملاخسرو،

علماءآنسمعتفإنيبعدآما...جديربالحمدوهوآحمده:البسملةبعد

الكلماتبدونالعوارضفيالكلماتآق...قسطنطينيةبمدينة...البلدة

الوضوئية.بالرسالةوسميته...لهماشاملاًمختصراًفجمعت...

علىبناءللمعتزلةرغماًالجاريالتوضئمنآفضلالحوضفيوالتوضئ

.يتجزألاالذيالجزءمسآلة

تعليق

فرذدقشاهعمربنإبراهيم

هـ11:القرنهـ5801

سم13*.2:المقاس91عددالأسطر:71114-قا!ا

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملو!ي(قديم

منقالتفسيرفيوالبيضاويخانلقاضيالفقهفينقولآخرهفي-3

تعليقاتهامشهعلى،117ق-114

7/342الذهبشذرات-3/584المؤلفينمعجم

6/328الأعلام

)098(



)ففه!ففير(

441:الرقم

حنفيفقه:الفن

الدقائقكَنزشر!فيالحقائقرمز:المخطوطةعنوان

هـ(855)تموسىبنأحمدبنمحمود،العينيالدينبدر:المؤ!اسم

محمدابا...فإنوبعد...بالبياناللسانبهيستهلماأجلإنالبسملةبعد:المخطو!بدايئ

...!تابشرحفي....أمتحنلمايقول...الحنفيالعينيأحمدبنمحمود

...النسفي...إلىالمنسوبالدقائقكنز

الباقياقسمثميكنلمكَانفاجعلهشيءعلىالورثةمنصالحومن:المخطو!نهاق

مستوفىجعلأعطوهبشيءتركلماالمصالحلأنبقيمنسهامعلى

.سهامعلىمقسماًفتبقىالسبعينمنوخرجنصيبه

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

هـ9:القون()المؤلفالعينيحمدأبنمحمود:الناسخاسم

سم02*28:المقاس92الأسطر:عددق896:الأوراقيعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الخبر

ورطوبةارضة:الآفات

حديث:التجليد

ترميماثاروبهنقولواخر؟أولهوفيللموضوعاتفهرسأولهفي:ملاحظات

3/492الطالعالبدر-2/1515الظنونكشف:المصادر

7/287الذهبشذرات-3/797المؤلفينمعجم

)198(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففه!ففير(

439/1

حنفيفقه

المتأهلينذخرفيالمتزوجينزاد

هـ(819)تعليبيربنبنمحمد،البركلي

...بالإرتقاءالإسلامأهلمنالعلماءخصالذيللّهالحمدالبسملةبعد

فإلتمس...البر!وي...للعالمالمتأهلينبذخرالمسماةالرسالةفإنوبعد

...فأجبته...شرحاًأشرحهاأنعلىبقراءتهااشتغلمنبعضمني

...المتزوجينبزادوسميته

امرأتهصورتهنفاسأوفاستحاضةعنهنقلكَذاواخرهالاَخرناقص

ولدتثميوماًعشرةخمسةظهرتثمأيامخمسةحملهاحالدماًرأت

...الثانيفالدمدماًفراة

نسخ

سم225.15*:المقاس91عددالأسطر:11-قاقمن

مشرُقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديث

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

661/الأعلام-3/353العارفينهدية

3/76المؤلفينمعجم

)298(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

7101

حنفيفقه

الأربعةالأئمةمذاهباختلاففيالأحكامزبدة

هـ(773)تحمدأبنإسحاقبنعمر،الغزنوي

قد...الحمدوليللّهوالحمدعبد!لرلاإلهلااللّهبسمالبسملةبعد

علىآبوابه...الخلافياتفيكَتاب...هذااللّهيرحمه...حفصأبوقال

.عشرةالنظام

فيماالموتسقىلا!حاحبلتمذالحولنصفوبعدالوصاياكتاب

....يملكوالمبالمرضاالوارثاجاديومافعلت

نسخ

هـ11:القرنهـ4801

سماهاك!ه531.:المقاس21الأسطر:عدد81

مشرقي

صفروآحمرواأسود

رطوبة

قديم

بعضهامشهعلى،التر!يةباللغةشعروأبياتنقول69ق-83ؤامن

التعليقات

6/238الذهبشذرات-2059/الظنونكشف

5/42الأعلام-2/554المؤلفينمعجم

)398(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

113

حنفيفقه

ا()بمحتاجطالبلكلالموضحالوهاجالسراج

هـ(008)تمحمدبنعليبنبكرأبو،الحداد

لمختصرشرحاًألفته!تابهذا...العالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

أوضحته...والإكثارالإقلالبينمتوسطاًلمشكلاتهموضحاًالقدوري

.الوهاجالسراجوسميتهمحتاجطالبلكل

ثمذلكعليهيشترطولممطلقةدراهمأقرضهإذاأماشرحهوفي...

لملأنهمروهاًذلكيكنلمآخربلدإلىالمستقرضبهالهكتب

فصارغيرشرص!منذلكلهجعلوإنماالقرضمقابلفيالمنفعةيشترط

...القضاءعندالميزانّكارجاح

نسخ

سم5.17*27:المقاس35الأسطر:عدد514

مشرقي

حمروأأسود

بلل

الحديثالفارسيالنمطعلىالخارجمنالتجليدورقيكَرتوني

الحوالةكَتابعندالجزءهذاينتهي-ا

الخيرأبيالوزيرباسموقفيةنموذجواصحرهاالنسخةأولفيوجاء-3

سنةمؤرخالكوبريليبابنالمعروفقنديةمحافظباشاأحمدالحاج

هـاالاه

1/166الطالعالبدر-3/1631الظنونكتتمف

3/67الأعلام-1/441المؤلفينمعجم

)498(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

855/4

حنفيفقه

والسلامالصلوةعقبابالمصافحةالإسلامأهلسعادة

هـ(ا960)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

الإخلاصأبو...فيقولوبعد...بالإيجادالمنعمللّهالحمد:البسملةبعد

سنةعلىالكلامتحريّرفييسيرةنبذةهذه...الشرنبلاليحسن

الصلوةعقببالمصافحةالإسلامأهلسعادةسميتها...المصافحة

.والسلام

عليكوشتلميصليفلانبنفلانّ!طًطالمصطفىلحضرةمخاطباًفيقول

صحابكوأالكوعلىالكرامالأنبياءمنهـاخوانكابائكوعلى

الدوامعلىبإحسانوالتابعين

نسخ

الشاشمحمدبنإسماعيل

هـا4:القرنهـا322

سم2351*:المقاس21الأسطر:عدد66ف-45قمن

حديث

وأحمرأسود

)مملوكي(قديم

المؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيالتعليقاتبعضهامشهعلى

هـ.ا940سنةالمؤرخة

1/292العارفينهدية-2/14المكنونإيضاج

2/802الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)598(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

)ففه!ففير(

548/7

حنفيفقه

والأحكامالسياسة

هـ(ا146)تحبيببنمصطفىبنددهمحمد،أفنديدده

وصحبهوالهمحهكدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللّهالحمد

شرعيحكملها...جزاءتغليظالهدايةشرحالعنايةفيذكَرأجمعين

ثممغلظةشرعيةالسياسةالحكاممعنىوذ!رفيالفسادلمادةحسماً

....نوعانالسياسةقال

فهووشتماًضرياًمنهيخافونولا)كَذا(منهيقتلونلاأنهمعلمولو...

لوآنهالأمرظنعلىغلبإذافرضأوواجببالمعروفوالأمربالخيار

يكونلا)كَذا(تركلاأنهظنهعلىغلبوإنالفسقنزلبالمعروفأمره

...إنقاً

نسخ

ب(85-ب)77

-حديثمشرقي

أسود

يثحك

سطر:لأاعدد

4/33ْالم!نونإيضاح

3/386المؤلفينمعجم

)698(

.513*5.12:المقاس92

2321/العارفينهدية-



)ففه!ففير(

:085/2الرقم

حنفيفقه:الفن

يفوزأنالراجيللعبدالكنوزدرشرج:المخطوطةعضان

هـ(ا960)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي:ا!المؤ!

بدأييسرأرومكيمالهوشكرصدرأالعالمينإلهبحمد:البسملةبعد:المخطو!بدايئ

جودهخزاينمنأبرزالذيمولاهالكريمباسموصدراللّهبحمدنظمة

عددياًتاريخاًفكانبالألفالمعتمةوالعينبواحدوالألفبستينالسين:المخطو!نهات

وحرفياً.

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الشاشمحمدبناسماعيل:الناسخا!

هـا4:القرنهـا322:النسختارتخ

سم51*23:المقاس21الأسطر:عدد34-17:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأسودا:برا

)مملو!ي(قديم:التجليد

هـا16ْسنةمؤرخةنسخةمنمنقولةوهيتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

للمؤلفمجموعضمنالرسالةوهذه-المؤلفنسخةمنوهي

1/292العارفينهدية-1/733الظنونكشف:ا!در

2/802الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)798(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:الملاحظات

المصادر:

)ففه!ففير(

حنفيفقه

النفقاتكتابشرح

هـ(536)تعمربنالعزيزعبدبنعمر،الشهيدالصدر

الإمامالشيخالكتابصاحباجمع:عنهاللّهرضيقال:البسملةبعد

مسائلالكتابهذافياللّهرحمهالخصافعمربنأحمدبكرأبو

....أقسامعلىوجعلهاالنفقة

الموضعِإلىتنقلهأنفآرادت...بالولدتخرجأنوتريدتطلقالمرأةبابإلى

حكماَثبتحقهذالأنذلكلهافليسالنكاحعقدفيهوقعالذي

وآحكم.آعلمواللّهغيرهمابينلاوالزوجالأمبنِنثابتاًفيكونللنكاح

أ47-ب25

مشرقي

حمروأأسود

حديث

5.13*5.12:لمقاسا27:لأسطراعدد

ا()قفيوهوالكتابلأبوابفهرسيوجد

5/51الأعلام-2/1414الظنونكَشف

1/193المضيةالجواهر-2/562المؤلفينمعجم

)898(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ابر:

:الآفات

التجليد:

:الملاحظات

ا!ادر:

137

حنفيفقه

للنسفيالحنفيةفروعفيالدقايقكنزشرح

هـ(549)تالهرويالفراهيمحمد،مسكينمنلا

وآبالفضايلتعلقسوأالاختياريبالجميلالوصفهوالحمدالبسملةبعد

للقيد.يتعرضآنغيرمنالمسمىمطلقوالمرادفللجنسواللامبالفواضل

فيقسمللعموسهمللأمسهمأنبقيبالتخارجالزوجسهامطرحتفلما

الصالحاتتتمبنعمتهالذيللّهوالحمدأثلااثاًالمالباقي

نسخ

هـ7701

سما*ه21:المقاس91الأسطر:عدد304

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديثما

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتوداخلللموضوعاتفهرسأولهفي

3309/المؤلفينمعجم-21515/الظنونكشف

)998(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديِالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

!نفير()فقه

333

حنفيفقه

للنسفيالحنفيةفروعفيالدقائق!نزشرح

هـ(549)تالهرويالفراهيمحمد،مسكينمنلا

تعلقسواءالاختياريبالجميلالوصفهو:الحمد:البسملةبعد

نآغيرمنالمسمىمطلقوالمرادللجنسواللامبالفواضلأوبالفضائل

للقيد.يتعرض

فيقسمللعموسهمللأمسهمانبقيبالتخارجالزوجسهامطرحتفلما...

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللّهوالحمدأثلاثاًبينهماالمالباقي

معتاد

القزانيإسماعيل

هـ1278

سطر:لأاعدد032

القون:

:المقاس25

هـ13

23*16

حديث

حمروأأسود

رطوبة

حديثما

!تابعندوتنتهي(الطهارة)كتاب!تابأولمنتبدأالنسخةهذه

الفرايض.

3/309المؤلفينمعج!ا-2/1515الظنونكشف

)009(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

114

حنفيفقه

النهرينوملتقىالبحرينمجمعشرج

والنكا!...فيويجباالاعتدالحاليسن:النكاحكتابالبسملةبعد

تزوجتإذاونكحتنكحتها:بقولالعقديكونوقد)كذا(ءالوص!

الصحا!صاحبذكَرههكذا...هيأيفلانبنيفيناكحوهي

...حقيقةوهو)كذا(الوطءبهويراديطلقفإنهالشرعفيهووهكذا

وإنفيهاللناظرالشكوقعوأهملتونقطهاإعرابهايتحققلمفإن...

بالوصيةذلكخصولهذاالعلطوقعيستحقهماخلافعلىأعربت

فإنهاالرقوموضععلىهدانيالذيهووهذاالاحتياطموضعفإنها

...الكتابضدرفيبيانهسبقماعلىالأوضاعتلكعلىتدلقراين

نسخ

القواسالصفيأحمدبنعمربنعبدالرحمن

هـتقديرا9ً:القونهـ/شوال/1837.

سم3351*:المقاس25الأسطر:عدد313

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

حديثجلديكرتوني

حساببابعندوتنتهيالنكا!!تابمنتبدأالنسخةهذه-ا

الفرايض.كتابمنالفرايض

وكذللىالتجليدكعبفيخاصةجميعهافيبالاَرضةأصيبتوقد-2

.النصوصكَثيرمنفيأثرتالتيبالرطوبة

)109(



الر!م:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

)ففه!ففير(

564/1

حنفيفقه

الحنفيالفقهفيالقدوريمختصرشرح

طهوراً!انتعالىاللّهيسمولمتوضآومنبدنهفيهماوأول.أولهناقص

يسململمنوضوءلا...التسميةإيجابفيبعضهمواحتجالماءصابهألما

...اللّه

وثلاثةحبةالدرهممنوقدرهأسهمسبعةالثانيةالمسآلةمنوللزوج...

...حبةونصفحباتثلاثضعفهوللابنمسآلةوللبنت.حبةأرباع

تعليق

محمدبنليعقوببنيونس

هـ713سنةرجب

الأسطر:عددأ(11-لما)قا114

مشرقي

وأحمرأسود

قديم

بالمتنممزوجشرحالشرحهذا

)209(

25

القرن:

:المقاس

هـ8

235،15*



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهايهَ

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

ا()بالحنفيالفقهفيالقدوريمختصرشرج

هـ(474)تمحمدبنمتمدبنأحمد،الأقطع

...وأولهالأولناقص

العالبتعتبرُفيإنماالمشقةلهقيلكَالخفبنزعهتلحقوالمشقةلبسه

فيهالمشيمواصلةيتأتىولاغالباًيلبسلاوالجورب

لموإذالنفسهوقعالعمللأنأجرلهيجبولايّصحلافيهشريكهوفيما

ملكهما.نمالأنهالملكينقدرعلىبينهماالخارجكانّالعقديصح

نسخ

هـ01:القرنهـ519

سم18كو37:المقاس25الآسطر:عدد192

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

قديم

محمدالدينجلالبنمحمدالدينشمسالخواجابرسممؤلفوهو

الأولناقص،الحفارفيفصلآخرهوفيالحموي

1/911المضيةالجواهر-2/1631الظنونكشف

1/313الأعلام-1/193المؤلفينمعجم

)309(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

/4271

حنفيفقه

الصلاةفيالسمرقنديةالمقدمةشرح

هـ(373)تأحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

...السمرقنديالليثأبوالفقيهقال...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

وآتوالصلاة)أقيموتعالىقولهالكتابأما...فريضةالصلوةأناعلم

.الزكَاةوإيتاءالصلاةبإقامةأمرناوتعالىسبحانهفاللّه!الزكَاة

صلاتهوجازتنجاسةمنرطلكَمهوفيصلىمصلأيقيلفإنمسئلة

.مسودوفمهكلبجروكَمهوفيصلىرجلفقل

نسخ

المشلاويالمالكيمحمد

هـا1:القونهـا770

سما*914:المقاس21عددالأسطر:.3-امن

حديثما

وأحمرأسود

رطوبة

حديت

اضرهوفيار!ابسعدباسمتملكأولهوفيالتعليقاتبعضهامشهعلى

واحدةصفحةفينقول

294/ْالعارفينهدية-2/5917الظنونكَشف

4/27الأعلام-4/34المؤلفينمعجم

)409(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ا!بر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

132

حنفيفقه

الهدايةمسائلفيالروايةوقايةشرح

هـ(747)تمحمودبنمسعودبناللّهعبيد،الأصغرالشريعةصدر

بنمسعودبناللّهعبيد...يقول...العالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

ال!ثدايةمسائلمنالروايةوقايةمنالمغلقةالمواضعحلهذا...الشريعةتاج

الشريعةصدربنمحمود...الشريعةبرهان....جديألفهاالتي

لاالمسلمينوأسواقالحرجلدفعإليهيصارالتحريقلناهناضرورةولا

علىاعتماداًالتناوليباحذلكومعوالمحرموالمغصوبالمسروقعنتخلو

العالب.

تعليق

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

سم31ك!12:لمقاسا12:لأسطراعدد

تعليقاتهامشهوعلىمذهبةإطاراتداخلللموضوعاتفهرسأولهفي

فينقولاخرهوفيطياراتوبهتعليقاتالسطوروبينكثيرةوحواشي

مختلفة.الخطوط،الفقهفيالحكاملسانمنوالفقهالحديث

901البهيةالفوائد-22102/الظنونكشف

/4791الأعلام-3/355المؤلفينمعجم

)509(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

363

حنفيفقه

الهدايةمسائلفيالروايةوقايةشرح

هـ(747)تمحمودبنمسعودبناللّهعبيد،الأصغرالشريعةصدر

وآلهمحمدخيرخلقهعلىوالصلاةالعالمينربللّهالحمد[:البسملةبعد

...{الذريعةبأقوياللّهإلىالمتوسلالعبديقولأجمعين

ضرورةولاضروريدليلالتحريلأنالتناوليبا!لا:الشافعيوقال...أ

عنتخلولاالمسلمينوأسواقالحرجلدفعإليهيصارالتحريقلناهنا

0001التناوليباجذلكومعوالمحرموالمغصوبالمسروق

تعليق

هـ11:القونهـ8801مترم

سم14*02:المقاس35عددالأسطر:931

حديث

وأحمرأسود

حديث

منتملكهالشفريمحمدبنعليباسمالمخطوططرةعلىتملكيوجد

المتملكقامكمااسلامبولهـفيا880سنةالطرابلسيإسماعيلالشيخ

أولهفيبذلكصرحكماالكتابلمواضيعفهرسبعملأعلاهالمذكَور

901البهيةالفوائد-22102/الظنونكشف

/4791الأعلام-3/355المؤلفينمعجم

)609(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

311

حنفيفقه

الهدايةمسائلفيالروايةوقايِةشرح

هـ(747)تمحمودبنمسعودبنعبيداللّه،الأصغرالشريعةصدر

وآلهمحمدخيرخلقهعلىوالصلاةالعالمينربلله[الحمد:البسملةبعد

الذريعةبآقوىتعالىاللّهإلىالمتوسلالعبديقولالطاهرينالطيبين

....{الشريعةتاجمسعودبنعبيداللّه

يحللأنهالاختيارفيوأكَلتحريأقلهيميتةفيهامذبوحةغنموفي...

التحريلأنالتناوليباجلاالشافعيوقالالاضطرارحالةفيالميتةأكَل

....ضرورةولاضروريدليل

تعليق

:اتولنسعديبنولدبنأحمد

هـ1522الحجةآخرذي

الأسطر:عدد365

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

21

أفنديترُابيبيتفيإلياسحاجيمحلة

هـا-ا:القون

سم17*28:المقاس

حديثما

نهايةوهوشتىمسائلبابإلىالطهارةكتابمنالنسخةهذه-ا

.الكتاب

.الكتابلأبوابفهرسةالنسخةاخرفيجاء-3

الأحمر.باللونالكتابوفصولأبوابكتبت-3

901البهيةالفوائد-22102/الظنونّكشف

/4791الأعلام-2/355المؤلفينمعجم

)709(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففه!فير(

308

حنفيفقه

الهدايةمسائلفيالروايةوقايةشرح

هـ(747)تمحمودبنمسعودبنعبيداللّه،الأصغرالشريعةصدر

بنمسعودبناللّهعبيد...فيقول...العالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

ال!ثدايةمسائلفيالروايةوقايةمنالمغلقةالمواضعحلهذا...الشريعةتاج

....الشريعةصدربنمحمود...جديألفهاالتي

لاالمسلمينوأسواقالحرجلدفعإليهيصارالتحريقلناهناضرورةولا

علىاعتماداًالتناوليباحذلكمعوالمحرموالمغصوبالمسروقعنتخلو

.بالصوابأعلمواللّهالغالب

نسخ

بدرانبنعبدالرحمنبنالدينبدربنمحمد

القرن:هـ5401

:المقاس21عددالأسطر:.34

مشرقي

أسودوأحمر

هـ11

31*03

رطوبة

)مملوكي(قديم

تعليقاتهامشهعلى،للموضوعاتفهرسأولهفي

901البهيةالفوائد-23102/الظنونكشف

/4791الأعلام-2/355المؤلفينمعجم

)589(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الاقات

:ملاحظات

:درلمصاا

843

حنفيفقه

الهدايةمسائلفيالرُوايةوقايةشرح

هـ(747)تمحمودبنمسعودبناللّهعبيد،الأصغرالشريعةصدر

تاجبنمسعودبناللّهعبيد...يقول...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

الهدايةمسائلفيالرواتِةوقايةمنالمغلقةالمواضعحلهذا...الشريعة

الشريعة.برهان...جديألفهاالتي

يباحذلكومعوالمحرموالمغصوبالمسروقعنتخلولاالمسلينوأسوا!ا

تمت.الغالبعلىاعتماداًالتناول

تعليق

سم71*23:سلمقاا12:لأسطراعدد123

مشرقي

حمروأإسودأ

ورطوبةأرضة

،أفنديأحمدحاجيزادهلياطنهباسمتملكأولهوفينقولأولهفي

.تعليقاتهامشهعلى

901البهيةالفوائد-32102/الظنونكشف

/4791الأعلام-2355/المؤلفينمعجم

)909(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

المصادر:

)ففه!ففير(

حنفيفقه

ال!ثدايةمسائلفيالروايةوقايةشرح

هـ(108)تالدينأمينبنعبدالعزيزبنعبداللطيف،ملكابن

وآرجحوالمكاسبالمتاجرأربحالعلمجعلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

والمغاربالمشارق...بآَنوارهونوروالمغالبالمفاخر

ويتيمميريقهماانائينكَانلوالمختلطلأنطاهرةوالأقل:بقولهوفند...

غلب.ماويريقاتفاقاًيتحرىنجساًأقلهماكانولواتفاقاً

معتاد

عليبنإدريسبنحسين

هـ379/شعبان

الأسطر:عدد262

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

وبللأرضة

قديم

2/2102الظنونكشف

2/215المؤلفينمعجم

)019(

93

القرن:

:المقاس

هـ01

17*35

2/342الذهبشذرات

/495الأعلام



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجلتِد:

:ملاحظات

:درلمصاا

108

حنفيفقه

الهدايةمسائلفيالروايةوقايةشرج

هـ(108)تالدينأمينبنالعزيزعبدبناللطيفعبد،ملكابن

ابن...يقولوبعد...المتاجرأربحالعلمجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...الوقايةكَتابشرحأن...الملك

سواءوآ!لتحرىالضرورةحالةوأماالاختيارحالةفيهذايوكَللم

....أقلأوأكَثرالمذبوحةكانما

نسخ

الصغيرأحمدبنحسنبنمحمود

هـ9:القرنهـ858

سم18*37:المقاس93الأسطر:عدد252

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

بنمحمدباسموقفختمأولهوفي،للموضوعاتفهرسأولهفي

هامشهعلى،الفقهفيومسائلنقولأولهوفيهـ،ا157سنةمصطفى

خيروسطبنجلبيعلى،أوغلومحمدباسمتملكاخرهوفي،تعليقات

الفقه.فيمسائلأخرهوفي،الدين

2/342الذهبشذرات-32102/الظنونكَشف

4/95الأعلام-2/215المؤلفينمعجم

)119(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

556

حنفيفقه

الفتاوىصرة

هـ(9901)تعليبنمحمدصادق،الساقزي

الفقيرقال...فبعدالعبادخيارالفقهاءجعلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

المفتىمسائلهوجمعت....الساقزيعليبنمحمدصادقالقديرربهإلى

تسهيلاًالكتبمنوال.علىأرتبهاأنأردتغالباًالمحاكمفيالواقعةبه

...الفتاوىصرةوسميتها..للأنامتنفيعاًللحكام

وعنالفتاوىكثيرمنفي...كَافرفهومخلوقالإيمانإنقالولو...

منهبآيةسخرأوالقرا!فيآيةأنكرولومخلوقغيرالقرانأنالإمام

الكفر.ألفاظ!تابفيالفتاوىجامعفيالكل..!فر

نستعليق

أفنديأحمدبنحسن

هـ12:القرنهـ9111الاَخرة01/جمادى

سما،لا*ه3.:المقاس27الأسطر:عدد303

مشرقي

حمروأأسود

قديم

اهـ.59ْسنةالقعدةذيغرةفيالكتابمادةجمعمنالمؤلفإنتهى-ا

فاضلبمدرسةالمدرساللّهعبدالسيدالفقيرتملكه:2()قفيجاء-2

باشا.أحمد

زادهخواجهباوزونّ)كذا(العريفمحمدالحاجباسمآخروتملك-3

3/284العارفينهدية-2/7801الظنونكشف

3/186الأعلام-1/826المؤلفينمعجم

)129(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

الفتاويصرة

هـ(ا990)تعليبنمحمدصادق،الساقزىِ

صادق...قال...العبادخيارالفقهاءجعلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

...مسائلهوجمعتالشريفبالفقه...اشتغلتلماالساقزيعليبنمحمد

...الفتاوىصرةوسميتها...أرتبهاأنأردت

وعنالفتاوىكَثيرمنفيكَذاكافرفهومخلوقالإيمانإنقالومن

منهبآيةسترأوالقرانّمنايةأنكرولومخلوقغيرالقرآنأنالإمام

...الكفر"الفاظكَتابفيالفتاوىجامعمنال!لكفر

نستعليق

الصروخانيالاقحصاريويجهالموسىإبراهيمبنأحمد

هـ13:القونهـا375

سم*5.345.17:المقاس35الأسطر:عدد433

أوروبي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

قديم

عنمنقولةنسخةوهيتعليقاتهامشهوعلىللموضوعاتفهرسأولهفي

هـ.ا018سنةمؤرخةالمؤلفنسخةعنمنقولةنسخة

2/284العارفينهدية-2/7801الظنونكَشف

3/186الأعلام-1/826المؤلفينمعخم

)139(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

الفتاوىصرة

هـ(ا990)تعليبنمحمدصادق،الساقزي

...قالفبعد...العبادخيارالفقهاءجعلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

...بالفقهشبابيعنفوانفياشتغلتلماالساقزيعليبنمحمدصادق

الفتاوىصرةوسميتها...أرتبهاأنأردت...بهاالمفتىمسائلهوجمعت

بآيةسخرأوالقرانمنايةأنكرولومخلوقغيرالقرآنأنّالإماموعن

الكفر.ألفاظكَتابفيالفتاوىجامعمنالكلكَفرمنه

نسخ

الفرضيسنبنمحمد

هـا2:القرنهـا124

سم22*14:المقاس92الأسطر:عدد243

مشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

)مملوكي(قديم

أولهوفيحلبقاضيأمينمحمدزادهالرحيمعبدباسمتملكأولهفي

وشاهدباشاسليمانّبنإبراهيمباسموقفأولهوفيللموضوعاتفهرس

هامشهوعلىإطاراتوداخلالنائبالرحمنعبدوهوالوقفعلى

هـ.ا950سنةمؤرخةنسخةمنمنقولةوهيتعليقات

3/284العارفينهدية-3/7801الظنونكشف

3/186الأعلام-1/826المؤلفينمعجم

)149(



)ففهطنفير(

الرقم:

:لفن

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:الملاحظات

:لمصادرا

548/12

حنفيفقه

العصيرطبخ

هـ(536)تعمربنالعزيزعبدبنعمر،الشهيدالصدر

آعلموا...الإسلاممفتي...الدينحسام...الإمامالشيخقال:البسملةبعد

..آشياءستةمعرفةإلىالعصيرطبخمسائليحتاجأنههـايانااللّهوفقكم

الأشياءضربمنهيجتمعماأنه:منهاأشياءمقدماتتإلىفيهويـتاج...

....الأشياءفيالأعدادضربمنهيّجتمعوماأموالاًيكونمثلهافي

نستعليق

أ(ا97-اب)476

مشرقي

وأحمرأسود

حديث

سم5.31*5.13:لمقاسا27:الأسطرعدد

بنمحمودالدينجمالالإسلامشيخنسخةعنمنقولةالنسخةوهذه

الحصيريأحمد

5/51الاعلام-1/783العارفينهدية

1/193المضيةالجواهر-3/562المؤلفينمعجم

)159(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففهحففير(

5601

حنفيفقه

المناسكزبدةعلىالسالكالطريق

هـ(5012)تعبدالمحسنبناللّهرحمةمحمدبنمصطفى،الرحمتي

العطرةالرائحةذيالعاطربالتبعيةغيرهموعلى...وأولهالأولناقص

عطرةرائحةمنهينشأمنشيةلإخلاصأوورونقهالنزاهته

الانسسيدوسنةوالإيمانالإسلامعلىتوفنااللهمالإيمانعلىبالموت

...الميزانعندزمرتهفيواحشرناوالجان

نسخ

لأسطر:اعدد74

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

حديث

تعليقاتهامشهوعلىالأولناقص

3/088المؤلفينمعجم

7/241الأعلام

)169(

1615*5.12:المقاس35

2/454العارفينهدية-



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

ء:المخطوطةنهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنمية:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

حنفيفقه

التقليد.جوازفيالخلافمنالراجحلبيانالفريدالعقد

هـ(ا69ْ)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

...فيقولوبعد...أمةخيرالأمةهذهجعلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

نحوأودممنهيسيلالمذهبحنفيرجلفيسؤال...حسنالإخلاصأبو

العواماعتقادإلىيؤديمماعليهاالملازمةعدمشأنهاالسنةأنواعلم

خلفالقرُاءةتركفيالاحتياطأنالهمامبنالكمالحققوقدوجوبها

خلفالقراءةمنالمأجموممنعالدليلينأقوىلأنالصلاةجميعفيالأمام

مطلقاً.الأمام

نسخ

الشاشمحمدبنإسماعيل

هـا4:القرنهـا323

سم2315*:المقاس21عددالأسطر:115-ق19قمن

حديث

وأحمرأسود

مقابلة

)مملوكي(قديم

اهـ.64ْسنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةوهيتعليقاتهامشهعلى

1/292العارفينهدية-2/901المكنونإيضاج

3/803الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)179(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففه!ففير(

125

حنفيفقه

ا()بالحامديةالفتاوىتنقيحفيالدريةالعقود

هـ(ا252)تعمربنأمينمحمد،عابدينابن

الشهيربابنأمينمحمد...فيقول...الائهعلىاللّهأحمد:البسملةبعد

حامد...للامامالمفتىسؤالعنالمستفتىمفتىكَتابأن..عابدين

نحوالهمةصرففأردت...الحوادثجدجمعكتاب...العماديأفندي

الدريةالعقودوسميته...أجوبتهاختصار

...وآخرهالاَخرناقص

المرابحةباليدفعوهمستحقينولبقيتلهيدفعهأوالمرابحةبانفسهعلى

...يدهتجتالمبلغويبقىشرعيوجهبدونذلكإلىيكلفلافهل

تعليق

حديث

حمروأأسود

ك!5218:المقاس28:لأسطراعدد

رطوبة

قديم

الاَخرناقص،تعلّيقاتهامشهوعلىمفككةأوراقه

2/367العارفينهدية-2/131المكنونإيضاج

6/42الأعلام-3/451المؤلفينمعجم

)189(



)ففه!نفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

(1)بالحامديةالفتاوىتنقيحفيالدريّةالعقود

هـ(ا252)تعمربنأمينمحمد،عابدينابن

....نعمائهتوافرعلىوأشكره...الائهعلىاللّهأحمد:البسملةبعد

فضاعتربهاسكةفيبقرةكَلالراعيأرسللوالخانيةفيماومثله

عرفاً.ربهامنزلفيإدخالهاعليهليسإذيضمنلاربهاإلىتصلأنقبل

تعلّيق

سم61*32:لمقاسا52:لأسطراعدد213

مشرقي

حمروأسودأ

رضةأ

قديم

اهـ.236سنةتحريرهمنفرغالمؤلفأنالمخطوطاخرفيجاء-

لفصولكالعناوينبعضهاالتيوالهوامشالتعليقاتبعضتوجد-

الوكَالة.كَتابإلىالطهارةكتابمنيبدأالجزءهذاأولالكتاب

2/367العمارفينهدية-2/131المكنونإيضاح

6/43الأعلام-3/451المؤلفينمعجم

)919(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ثففير(

243

حنفيفقه

3()بالحامديةالفتاوىتنقيحفيالدريةالعقود

هـ(1253)تعمربنأمينمحمد،عابدينابن

ضمنفيالعامالإبراءفيسئلالدعوىكتابللّهالحمدالبسملةبعد

الجوابالدعوةيمنعهلفاسدعقد

سيدناعلىوالسلاموالصلاةالصالحاتتتمبنعمتهالذيللّهوالحمد

...الواضحاتوالآياتالمعجزاتصاحبمحمد

تعليق

القادرعبدالسيدفهمي

هـ13:القونهـ9135

سم16*22:المقاس25عددالأسطر:311

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة-أرضة

قديم

منومسائلالضرائضكتابإلىالدعوىكتابمنالنسخةهذهتبدأ

وغيرذلكوالاباحاتالحظر

3/367العارفينهدية-2/131المكنونإيضاح

6/43الأعلام-3/451المؤلفينمعجم

)029(



)ففهحنفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

951

حنفيفقه

3(ب،ا)بالحامديةالفتاوىتنقيحفيالدريةالعقود

هـ(ا252)تعمربنأمينمحمد،عابدينابن

الشهيرامينمحمد...فيقولوبعد..آلائهعلىللّهالحمدالبسملةبعد

حامد..للإمامالمفتىسؤالعنالمستفتىمفتىكتابأن...عابدينبابن

..وسميته...مسئلتهاختصارنحوالهمةصرففأردت..العماديأفندي

..الدريةالعقود

ذكَروالأحسنالتاريخابتدأفجعلوهبالليليظهروإنماالهلالبظهور

المولى.يسرهمااخرهالمنيرهذاالصباحمنباقياًأوكَانماضياًالأقل

معتاد

العمريسعديمحمدبنرشيدمحمد

هـ13:القون!1264

سما*ه23:المقاس27الأسطر:مدد046

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

)مملوكَي(قديم

المؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذهإطاراتوداخلفهرسأولهفي

التعليقاتبعضهامشهعلىهـ،ا238سنةالمؤرخة

2/367العارفينهدية-2/131المكنونإيضاح

6/42الأعلام-3/451المؤلفينمعجم

()219



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

/8361

حنفيفقه

الأحكامفيالقضاةومرجعالحكامعمدة

هـ(ا61ْ)تداودبنبكرأبيبنمحمد،الدينمتت

حلماًوالمغيضلدينابما:"ةعلماًالمحيطللّهالحمدالبسملةبعد

مضرخيرمنالمختاررسوله:::البشرخلاصةمنفيناأرسل

العبادأشرفالعباد:خير::الرشادإلىالهاديالتقيكنز

وخيرتمتبإحسانمضت:ة::مائةوتسعثمانينعام
وفىمسكاًيجعلهختامها:::الوفىبمنةاللّهواسأل

والختامالمبدىفيوالشكرتر::الدوامعلىللّهوالحمد

معتاد

الأزهرجامع:اتولنالأزهريالـنفيالحمديالعبيسيمحمد

هـا3:القرنهـ5913

سم17*23:المقاس33الأسطر:عدد62قا-قمن

حديث

أسود

رطوبة

حديث

اخرهاوفيهـ،089سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

محمدالعبيسيمحمدباسمتملكختم

2/267العارفينهدية-2121/المكنونإيضاح

6/95الأعلام-3/166المؤلفينممجم

)229(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

853

حنفيفقه

الأحكامغرر

هـ(885)لاعليبنفراموزبنمحمد،ملاخسرو

المطالبأسمىفإنوبعد...المجلينفقهالذيللّهالحمدالبسملةبعد

منفيهمالتصفح..شطرصرفتكَنتولقد...الفقهعلم...السنية

.الأحكامبغرروسميته...الأصولفيكَمامتناًفيهأكتب...أنالكتب

مطلقاًتنصرفولا!سوةأونفقةمنللصغيرمنهلابدماإلايشتريولا

لموإنالجدمنأولىالأبوصىأبيهغيروالصغيرمناستفاءفيما

مثله.فالجديوصى

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

سم11،*ه502.:المقاس17الأسطر:عدد161:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:الحبر

ورطوبةارضة:الآفات

)مملوكي(قديم:التجليد

باسمتملكاتأولهوفيللموضوعاتفهرسوأولهالفقهفينقولأولهفي:ا*حظات

هـمع1251سنةباشاخليلبنميرحسن،القاضيمحمدبنعلي

فيونقولختمهـمعا233سنةأفنديحسنباسمتملك،الأختام

.تعليقاتهامشهعلى،التوضيحكَتابمنالجانأحكام

7/343الذهبشذرات-2/9911الظنونّكشفا:المصادر

6/338الأعلام-3/584المؤلفينمعجم

)239(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

الفرع!:عنوانها

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعمدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

حنفيفقه

الحكامدرربغيةفيالأحكامذويغنية

الأحكامغررشرحالحكامدررشرح

هـ(9601)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

وبعد...قدرتهببديعالدارهذهفيأظهرالذيللّهالحمد:البسملةبعد

...فشرعت...الحكامدرر!تابقرأتلما...عماربنحسن...فيقول

التقديرينوعلىقولهالطهارةكتاب...الأحكامذويغنيةوسميته

اللّهمنمااخرهذاقولهبينكماالقاضيعبارةبينهماالبيعنسختقوله

.الأحكامغررشرحمنبلطفهعليتعالى

نسخ

دمشق:اتولنالحنفيسليمانبنإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمبنأحمد

هـا3:القونهـ0111

سم16كو32:المقاس2لاالأسطر:عدد476

مشرقي

وأحمرأسوفى

وزخرفةتذهيب

رطوبة

)مملوكي(قديم

وفيإطاراتداخلالنصوضعتعليقاتفهامشهوعلىبقعوبهامفككةأوراقه

هـ.ا53ْسنةالمؤرخةالمؤلفأصلعننسختالنسخةوهذهتملكاتأوله

1/293العارفينهدية-2/148المكنونإيضاح

2/802الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)249(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

281

حنفيفقه

المصليمنيةشرحفيالمتمليغنية

هـ(569)تإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم،الحلبيإبراهيم

إلىتِصلأنوبينالعبدبينأيالكفروبينالعبدوأولهالأولناقص

الخ...الكفر

نرزقكمنحنرزقاً...عليهاواصطبربالصلوةأهلكوأمرتعالىاللّهقال

.للتقوىوالعاقبة

معتاد

إبراهيمبنعمر

هـ12:القونهـ4511

سم16*2.:المقاس21الآسطر:عدد168

حديث

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

حديث

تعليقاتهامشهوعلىالكلماتلبعضوطمستقطيعوبهالأولناقص

.الكتابومطالبوحواشي

8/803الذهبشذرات-2/1886الظنونكشف

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

)259(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

ملاحظاتَ:

:درلمصاا

)ففه!ففير(

583

حنفيققه

المصليمنيةشرحفيالمتمليغنية

هـ(569)تإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم،الحلبيإبراهيم

ولما...المتقينوعتادالدينعمادالصلاةجاعلللّهالحمد:البسملةبعد

فيالعبدعنهيسألماوأول...قيامهاوعمودسنامهاذروةالصلاةكانت

ماأحسنمنالمبتديوغنيةالمصلىبمنيةالمسمىالكتابوكَانالعقبى

فيالمتمليغنيةوسميته...شرحاًلهصنعأأنأحببت...بيانهافيصنف

المصليمنيةشرح

إذافراشهإلىوالإجابةأرادهاإذاالزينةتركعلىبهايضرأنهكما...

لمولويطلقهابالضربتركَهاعنتنتهلموإنإذنهبغيروالخروجدعاها

...مهرهاعلىقادراًيكن

نسخ

هـا2:القونهـ11/محرم/1163

سمه)18*03:المقاس33الأسطر:عدد278

أوروبي

وأحمرأسود

وزخرفةوتذهيبجدولة

بلل

حديث

الأولىجمادىالكتابمادةجمعمنانتهىالمؤلفأن276()قفيجاء

هـ249سنة

8/803الذهبشذرات-2/1886الظنونكَشف

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

)269(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجلّيد:

:الملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

المصليمنيةشرحفيالمتمليغنية

هـ(569)تإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم،الحلبيإبراهيم

ال!تابوكان...الدينعمادالصلوةجاعلللّهالحمدالبسملةبعد

..شرحاًلهضعأأنأحببت...وصفماأحسن...منالمصليبمنيةالمسمى

..المتمليغنيةسميته

بالصلوةأهلكوأمرأعظمتهوجلتنوالهوعمجلالهجلتعالىاللّهقال

.للتقوىوالعاقبةنرزقكنحنرزقاًنسألكلاعليهاواصطبر

نسخ

ويّالباقرهمحمدبنمصطفى

هـ12:القونهـ1146

سم21كر0.38:المقاس25عددالأسطر:264

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكَي(قديم

الفقهفيمسائلآخرهوفي،والعربيةالفارسيةباللغةتعليقاتهامشهعلى

المؤلف.نسخةمنمنقولةالنسخةوهذه

3ْ8/8الذهبشذرات-2/1886الظنونكَشف

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

)279(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنمية:

:الإقات

التجلّيد:

:الملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

حنفيفقه

المصليمنيةشرحفيالمتمليغنية

هـ(569)تإبراهيمبنمتمدبنإبراهيم،الحلبيإبراهيم

العباداتفإنوبعد...الدينصكمادالصلوةجاعلللّهالحمدالبسملةبعد

سنامهاذروةالصلوةكَانتولما...الأوقاتنفايسفيهصرفتماأولى

شرحاًلهضعأأنأحببت...المصليبمنيةالمسمىالكتابوكَان...منها

..المتمليغنيةسميته..

واصطبربالصلوةأهلكوأمرتعالىاللّهقالتصليلاامرأةيطأأنمن

.للتقوىوالعاقبةنرزقكنحنرزقاًنسألكلاعليها

نسخ

!انقري:النسخولنحسنبنمصطفى

هـ12:القونهـ1133

س!اا*ه525.:المقاس17الأسطر:عدد938

مشرقي

حمروأأسود

مقابلة

ورطوبةأرضة

)مملو!ي(قديم

باسمتملكأولهوفيللموضوعاتفهرسأولهوفيوأدعيةنقولأولهفي

السيدباسمتملكوختمأمينمحمدسيدباسمتملك،بسيمإسماعيل

واوراقهعربمحمدباسمتملكهـوختم1264سنةخليلحافظ

ومواعظ.نقولآخرهوفيمفككة

8/803الذهبشذرات-2/1886الظنونكَشف

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

)289(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بدايهَ

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

8801

حنفيفقه

والعريية(التركَية)باللغةالإسكوبيفتاوى

هـ(ا12ْ)تالإسكوبيعبداللّهبنمحمد،الإسكوبي

دميآولمالديميأوواقعحدثكَمنهلانأوأبدمتيمسألةالبسملةبعد

.لمازأوالجوابلورميأولازمالمقاابوستأيلسهشبهه

والثلاثينالخامسالفصلفيالفصولينجامعمنمل!هبناءعلىيجبرلا

تخمينا.الثالثالورقفي

تعليق

سم41*5.91:لمقاسا81:الأسطرعدد053

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

حديث

وفيتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل،للموضوعاتفهرسأولهفي

تفسيرالتفسيرمنفيونقولقاضخانمنالحنفيالفقهفينقولاخره

.البيضاوي

2/272العارفينهدية-3/551المكنونإيضاج

3/043المؤلفينمعجم

)939(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

المصادر:

)ففه!ففير(

581

حنفيفقه

الأنقرويةالفتاوى

هـ(ا98ْ)تالأنقرويحسينبنمحمد،الأنكوريمحمد

آما...المضيئةالشريعةبنورالظالمظلامكَاشفللّهالحمدالبسملةبعد

شرعتلماتِقول...الأنقرويعيسىبنمصطفىربهرحمةالراجيبعد...

....المنتخبمجمعوسميته...المعتبراتالفتاوىبتتبع

عندهشهيداًبهالمقتوليكونولاالديةفيهيجبالعمرشبهفإن...

نفسهقتلإذاالمسلم،شهيداًالمقتولويكونالقصاصيجبوعندهما

عليهويصلىيغسلومحمد)كَذا(ا"ح"أبيقولفي

نسخ

935

مشرقي

حمروأسودأ

تذهيب

بلل

مملوكَي

3/246المؤلفينمعجم

6/301الأعلام

لأسطر:اعدد

()039

لااا5*26:لمقاسا37

4/314الأثرخلاصة-



)ففه!نفير

الرقم:

:/الفن

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المغطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنني

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجلتِد:

:ملاحظات

:درلمصاا

814

حنفيفقه

الأنقرويةالفتاوى

هـ(ا890)تالأنقرويحسينبنمحمد،الأنكوريمحمد

ماءالسماءبماءوالمرادالسماءبماءويتوضأالطهارةكتابالبسملةبعد

لموآنيجوزيوسفأبيعنمتقاطراًكانإذاوالبردوالثلجوالنداالمطر

ملخصاًالرايقبحرطهارةمنقولهماوالصحيحمتقاطراًيكن

منالكافرعلىللمسلميثبتلاالمسلمعلىللكافرالولايةيثبتلاكما

.القصاصوجوببهيتعلقلاالذيالقتلوأماقولهشرحفيالسراجضوء

معتاد

الجورميزادهقرهمحمدبنسليمانبنفوزيحسن

هـ13:القرنهـا256

سم16بمر31:المقاس27الأسطر:عدد541

مشرقي

وأحمرأسود

تذهيب

أرضة

ومزخرفمذهب)مملوكَي(قديم

شرواوكتابالبيضاويالقاضيكتابمنالفقهفينقولأولهفي

لمحتوياتفهرسويليهالرواياتخزانةوكتابملكلابنالأنوارمشارق

سيدباسمتملكأولهوفيإطاراتوداخلالفرائضفيونقولالكتاب

هامشهوعلىختممععزتمصطفىباسموتملكالدينجمالاللّهعبد

.تعليقات

4/314الأثرخلاصة-3/346المؤلفينمعجم

6/301الأعلام

(319)



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبتِانات

النهط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

8011

حنفيفقه

الأنقرويةالفتاوى

هـ(8901)تالأنقرويحسينبنمتمد،الأنكوريمحمد

ماءالسماءبماءوالمرادالسماءبماءويتوضآالطهارةكَتابالبسملةبعد

وآنيجوزيوسفأبيعنومتقاطراًكَانإذاوالبردوالثلجِوالنداالمطر

متقاطراَيكنلم

للوارثولأنالسرخسيقالللمؤمنالعاقبةفيالنصرةأنهالمرادفيكون

علىللكافرالولايةيثبتلاكَماالقرابةوهوالخاصوبالسببولايةنوع

.السراجضوءمنلكافرعلىللمسلميثبتلاالمسلم

تعليق

زايادبيا:النسخنولضيالقامحمد

هـ12:القونهـا271

سم5.91كر33:المقاس33الأسطر:عدد185

حديث

وأحمرُأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

مذهب)مملوكَي(قديم

تتعلقالتيالحروففهرستأولهوفيأمينمحمدباسمتملكختمأولهفي

تملكآولهوفيوالفصولالأبواببآسماءللموضوعاتوفهرلستبالأسامي

اهـ،212سنةالسحينيالسعودأبومحمد،السكريسليمالشيخباسم

مذهبة.إطاراتوداخلتعليقالاهامشهعلى

4/314الأثرخلاصة-3/246المؤلفينمعجم

6301/علامالأ

)329(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نَارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالعنمية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

1225

حنفيفقه

الأنقرويةالفتاوى

هـ(ا890)تالأنقرويحسينبنمحمد،الأنكوريمحمد

...وأولهالأولناقص

القابلةشهادةبلاقولهايقبللاولادتهافأنكرمنكالولدلبعلها

النسبيثبتوبشهادتها

الولايةيثبتلا...الخاصوبالسببولاتِةنوعللوارثولانالسرخسي

.السراجوضوءمنالكافرعلىللمسلمثبتلاالمسلمعلىللكافر

تعليق

عبدالكريمبناللّهفيض

اهـ126

441

حديث

حمروأأسود

مقابلة

لأسطر:اعدد

القون:

:المقاس92

هـ12

5،18*93

رطوبة

قديم

الأولوناقصتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

4/314الأثرخلاصة-3/246المؤلفينمعجم

6/301الأعلام

339()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنيِة:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

(اب)الظهيريةالفتاوى

هـ(961)تعمربنأحمدبنمحمد،الدينظهير

العلمفضيلةفإنبعدأما...بالعلاءالمنفردللّهالحمد:البسملةبعد

...الفقهفيكَتاباًأجمعأنفي...هذافحرضني...تخفىلافضيلة

ثلاثةعلىيشتملبابكَلأبوابأربعةعلىيشتملوأنهالطهاراتكتاب

.فصول

منيمنعفإنهالبابطولدونفيماكانّوإنذلكفلهالبابطولفوق

أعلم.تعالىواللّهذلك

نسخ

سم22*23:لمقاسا33:الأسطرعدد692

مشرقي

حمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

وآخر،الدينبهاءبناللّهلطفبناللّهعبدبنمحمدباسمتملكأولهفي

وقفبههـ،379سنةبدمشقإسرُافيلبنمحمودبنالدينفخرُباسم

..إطاراتداخلفهرُسأولهوفيزادهكَوزباقأفنديمحمدباسم

202/المضيةالجواهر-2/1326الظنونكشف

5032/الأعلام-3/88المؤلفينمعجم

)349(



)ففهطففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

المصادر:

234

حنفيفقه

العدليةالفتاوى

هـ(789)تالأيدينيصالحبنرسول،الأيدينىِ

علىوالصلاة،والإكرامالجلالذيللّهالحمد[قال:البسملةبعد

....{العظاموأصحابهالهوعلىالأنامخيرمحمد

بمالويتجرويبضعاليتيمماليودعأنوللوصيقاضيخانفيكَذا...

...لليتيمخيرهفيهماكليفعلأنّولهربهعطىويدفعاليتيم

تعليق

ا*ه31:المقاس21الأسطر:عدد136

مشرقي

حمروأأسود

1/714المؤلفينمعجم-2/1226الظنونكشف

)359(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:الملاحظات

المصادر:

)ففه!ففير(

584

حنفيفقه

2()بخانقاضيفتاوى

هـ(295)تالقاسمأبيبنمنصوربنحسن،خانقاضي

والهمحمدرسولهعلىوالصلاةالعالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

محمودبنمنصوربنالحسن...الإمامالقاضيقال...أجمعين

هذافيذكرت...الأوزجندي..الضعيفالعبديقول...الأوزجندي

...إليهاالحاجةوتمسوقوعهايغلبالتيالمسائلمنالكتاب

بكرآبيوعن.الأولحجرالثانيأبطالينفذفلاالقضاءهذافينفذ...

يآذنأنإلاباطلوقفهقالضيعةوقفعليهمحجورعنسئلأنهالبلحي

...قاضيله

نسخ

قرطالـاجبنمحمد

هـ8111/شعبان/0

لأسطر:اعدد556

القرن:

:المقاس35

هـ12

18كو،528

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةوتذهيبجدولة

)مملوكي(

.الكتابفيالتيوالفصولبالمواضيعفهرسالنسخةأولوفي

4/803الذهبشذرات-2/3371الظنونكشف

3/224الأعلام-1/495المؤلفينمعجم

)369(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

081

حنفيفقه

خانقاضيفتاوى

هـ(395)تالقاسمأبيبنمنصوربنحسن،خانقاضي

بنمنصوربنالحسن..القاضيقال..العالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

يغلبالتيالمسائلمنالكتابهذافيذكرت...الأوزجنديمحمود

وقوعها.

بصحةأفتيافهماالقاضيلهأذنوإندفنهيجوزلاالقاسمأبووقال

اللّهرحمهماومتمديوسفأبيمذهبهوكماوالبالغالحرعلىالحجر

.خانقاضيفتاوىتمتأعلمواللّهتعالى

نسخ

سم)18*ه93:المقاس33الأسطر:عدد575

مشرقي

ومذهبحمروأأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

)مملوكَي(قديِم

ا35ْسنةأحمدبنمحمدباسمتملكوأولهللموضوعاتفهرسأولهفي

،الكتابومطالبتعليقاتهامشهعلى،للمؤلفترجمةأولهوفيهـ،

.إطاراتداخل

3ْ8/4الذهبشذرات-2/1227الظنونكَشف

3/224الأعلام-1/495المؤلفينمعجم

)379(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأيورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

841

حنفيفقه

2()بخانقاضيفتاوى

هـ(295)تالقاسمأبيبنمنصوربنحسن،خانقاضي

بابكَلأبوابعلىمشتملوأنهوالبياناتالدعوىكتابالبسملةبعد

فيمنهالأولالفصلالقاضيادابفيمنهالأولالبابفصولعلىمشتمل

القضاءأهلمعرفة

البالغالحرعلىالحجربصحةأفتيافهماالقاضيلهإذنوإنوقفهيجوز

تم.اللّهرحمهماومحمديوسفأبىمذهبهوكما

نسخ

هـ01:القرنهـ809

سم26*18:المقاس27عددالأسطر:386

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

وزخرفةتذهيب

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

باسمتملكآولهوفي،فهرسأولهوفيبلالحاجىباسمتملكأولهفي

ومطالبتعليقاتهامشهعلى،المؤلفعنترجمةأولهوفيمحمد

بالخطوالبسملةالمذهبالثلثبالخطوالعنوانإطاراتداخل،الكتاب

الأبيض.بالمدادالكوفي

4/803الذهبشذرات-2/1227الظنونكشف

3/224الأعلام-1/495المؤلفينمعجم

389()



)ففه!ففاو(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ابر:

الأمورالعلمية:

:الآف!ات

التجليد:

:ملاحظات

:ا!ادر

1111

حنفيفقه

(ا)مجخانّقاضيفتاوي

هـ(395)تالقاسمأبيبنمنصوربنحسن،خانقاضي

بنمنصوربنالحسن..القاضيقال..العالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

الكتابهذافيذكرت..*الأوزجندي...يِقول...الأوزجنديمحمود

إليها.الحاجةوتمسوقوعهاتغلبالتيالمسائل

بدلالأنهالراكَبمنالسفينةالسفينةصاحبإجادةفتبطلكانّ

السفينة.فييكونأنمنللملاح

نسخ

سم5.61*26:لمقاسا33:الأسطرعدد913

مشرقي

حمروأسودأ

هـ969سنةمقابلة

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

سنةباسمهتملكختممعزادهأفنديصدقيمصطفىباسمتملكأولهفي

،ملازادهباسمتملكاتأولهوفيللموضوعاتفهرسأولههـوفيا024

على،تملكأختاممعأغايواكيلعمر،الخطيبالشحيمحمد

تعليقاتت.هامشه

4/803الذهبشذرات-2/1237الظنونكشف

3/224الأعلام-1/495المؤلفينمعجم

)939(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهانة

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

)ففهحففير(

597

حنفيفقه

كَرنيشيفتاوى

هـ(3901)تالروميأحمدبنمصطفى،الكرنيشي

بئروبينالبالوعةبئربينيكونأنوينبغيالطهارةكَتابالبسملةبعد

الكتابفيوقدرهالماءتبرأيالنجاسةيصللامامقدارالماء

إذاوالمجنونالصبىأماخطأأوعمداًكَانسواءبغيرحقالقتلمباشرة

خلاصتهالميراثعنيحرملابسببوالقتلالميراثعنيحرملامورثهقتل

الفرائضفي

تعليق

البنيويحمدأبنعبدالرحيم

هـ12:القونهـ5011

سم5.92*16:المقاس31عددالأسطر:693

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

قديم

عثمان،دادهدجانيمصطفىباسهـاوتملك،للموضوعاتفهرسأولهفي

الإسلامصدرعنمنقولةفصولآخرهفي،تعليقاتهامشهعلى،نوري

ورقتين.فيالقمذواتفي

2441/العارفينهدلِة-3/856المؤلفينمعجم

)049(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

المحموديةالفتاوى

هـ(ا503)تنسيببنمحمدبنمحمود،حمزةمحمود

البسملة:بعد

للأممالمختارعلىالصلاةثم"والنعمالإحسانذيللّهالحمد

لمختتمتحسبنااللّهوأسأل:طالبهعندأخذاأقربفالنظم

الفهمللحاذقبهانفعيكون"ماالمسائلخيرمننظمتلذاك

أمةلخلفاثنانّيلزمه"يرجعلميومهفيوإنصح

مائةأعطىولمؤجرانقضىثم:عامابألصْجردارمسنا

المائةتلكبخسابهامنعقد"إيّجارهقابلةسنةعن

تعليق

حديث

حمروأأسود

سم31*24:المقاس51الأسطر:عدد

.يسيرةوهيالأصلهوامشعلىالتعليقاتبعضتوجد-

الأحمر.بالخطوالمسائلللفصولعناوينوجودلوحظكَما-

2042/العارفينهدية-3/083المؤلفينمعجم

7185/الأعلام

)419(



الرثم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

817

حنفيفقه

زادهمؤيدفتاوى

هـ(079)تعليبنعبدالرحمنبنعبدالوهاب،زادهمؤيد

فوقعتمدوراًكَانإذاالحوضبالطهارةالمتعلقةالمسائل:البسملةبعد

..حتىذراعاًوأربعونثمانيةفيهبقيتهالنجاسةفيه

ماعلىأيضاًأوجهأربعةعلىفهوذهبوحليهاحليتهامعجاريّةواشترى

.الطحاويشرحالفضةفيبينا

تعليق

باليكسرىمدينة:اتطنزادهحوقمحمدبنعليبنعلي

هـ01:القرنهـ869

سهـا2*ا31:المقاس25عددالأسطر:145

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

حديث

وعلى.الفقهفيومسائلنقولأولهوفيللموضوعاتفهرسأولهفي

تعليقاتهامشه

1/642العارفينهدية-3/342المؤلفينمعجم

)429(



)ففه!ففير

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسني:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

115

حنفيفقه

الهدايةشرحالقديرفتح

هـ(861)تعبدالحميدبنعبدالواحدبنمحمد،الهمامابن

...نعلملمماالعلممنوعلمألهمماعلى:لهوالحمدوالتصليةالبسملةبعد

...المرغيناني...الدينبرهانّللإمامالهداتِةكتابعلىتعلتِقفهذاوبعد

لبعضإقرائهفيالشروعهـعند983سنةشهورفيكتابتهفيشرعت

.الطهاراتكتاب...الأخوان

قيليقبضأنقبلالمبعِونفقةالجلدلااللحمصاحبعلىالذبحأجرةوقيل...

دامماالبائععلىأنهوالصحيحكالمرهونللملكتابعهفيكونالمشتريعلى

ذلك.علىاتفقاإنبليجبرعليهاولاالعبدعلىالضريبةوضعويجوزيدهفي

نسخ

بكربنمحمدبنالحقعبد

هـا1:القونهـ8051/الأولىجمادى/21

سم16*3.28:المقاس17الأسطر:عدد422

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

فارسيحديثكرتوني

سنةالكتابتأليفهفيشرعالمؤلفأنيفيدماالنسخةديباجةفيجاء-ا

هـ.982

شيخهعلىالهدايةكتابقرأقدالمؤلفأنيفيدمافتِهاجاءكَما-2

818-سنةوذلك.الهدايةبقارىالملقبالكتانيعليبنعمرالدينسراج

الهداية.مؤلفإلىسندهساقهـثم981

.النكاحكتابمنالنفقةبابإلىوتنتهيالآخرناقصةالنسخةوهذه-3

7/928الذهبشذرات-2/3402الظنونّكشف

6/255الأعلام-3/946المؤلفينمعجم

)439(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

حنفيفقه

المقصرللعاجزالمدبرفتح

هـ(329)تأحمدبنإبراهيمبنمحمد،السمديسي

...فيقول...طاعتهفيإلافوزلاالذيللّهحمداًبعدأماالبسملةبعد

علىبإطلاعيوتعالىسبحانهاللّهيسرقد...أحمدبنإبراهيمبنمحمد

...النعمانالأعظمالإمامفقهعليهاالمبنيالقواعدمنشيء

بمعصيتينالواحداتيقبلهذينمثلففيعملولاعلمماالذيدونفهو

علمأوتعالىسبحانهواللّهواحدةبمعصيةوالآخرآتي

نسخ

سم51*21:المقاس25الأسطر:عدد07

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

الأختاممعهاشمحمدأباسموتملك،المفتيعبداللّهباسمتملكأولهفي

هامشهعلى،مفككةأوراقهوبعضللموضوعاتفهرسأولهوفي

التعليقاتبعض

8191/الذهبشذرات-3/1235الظنون!شف

5/203الأعلام

)449(



)ففه!نفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

67016/

حنفيفقه

الحسنية.الفرائدمنالملتقطةالزينيةالفوائد

هـ(079)تمحمدبنإبراهيمبنالدينزين،نجيمابن

قدفإنيوبعد...الدينجؤالفقهإلىالهاديللّهالحمد:البسملةبعد

مذهبفيزينيةفوائدوسميته...الفقهيةالفروعمنكثيرةفوائدجمعت

الحنفية.

البزازية.فيكماالأوليفتحفالثانيةالأولىالمستأجرفيالإجارةبعد

تعليق

سم1*5024.:المقاس23الآسطر:عدد521-167ق

مشرقي

وأحمرأسوفى

رطوبة

)مملوكي(قديم

هامشهوعلىإطاراتداخلالنصوضعللموضوعاتفهرسأولهفي

والأسود.الأحمربالمدادالكتابمطالبوكتبتتعليقات

8/358الذهبشذرات-27912/الظنونكَشف

3/64الأعلام-1/074المؤلفينمعجم

)459(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

1161

حنفيفقه

الجليةالشرعيةالمسائلفيالعليةالفوائد

هـ(ا112حياً)كانالنثاريعليبنمحمد،النثاري

أفادنا...فوائدفرائدفهذهوبعد...العلامالعليللّهالحمدالبسملةبعد

بالفوائدوسميتها...بقيصريةالمفتيالنثاريعلى...الإسلامبهاء...الأستاذ

الجلية.الشرعيةالمسائلفيالعلتِة

مرفوعلاالمفعوليةعلىمنصوبالفرعوقولناالشهادةمنلاالأشهادمنيشهد

حمداًثمحمداًفحمداًتناقضبينهمايكونحتىالفاعليةعلى

تعليق

)المؤلف(المفتيعليبنمحمد

هـا2:القرنهـ1112

سم51كر23:المقاس91الأسطر:عدد411

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

قديم

ومجمعالمختاروشرحخانيةوالتاتارالبزازيةمنالحنفيالفقهفينقولأولهفي

باسموقفأولهوفي.الصلوةمفتاحكتابمنونقولالوقفمسألةفيالفتاوي

للموضوعاتفهرسوأولهعبدالرزاقبنعبداللّهباسموتملكأسعدمحمد

135سنةْصادقمحمدالمحبباسمتملكوختمأفنديعمرباسموتملك

باسمهـوتملكا345سنةنوريعثمانزادهباشاعبديباسمهـوتملك

حسينتوفيقباسمتملكآخرههـوفي9911سنةمصطفىبنصادقمحمد

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتهـوداخلا263سنةباشااغا

2/803العارفينهدية-3/802المكنونإيضاح

3055/المؤلفينمعجم

)469(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

الُغنيةلتتميمالمنيةقنية

هـ(658)تمحمدبنمحمودبنمختار،الُغزمينيالزاهدي

عوالمخلتفلماوبعد...العلوممعالمأوضحالذيللّهالحمدالبسملةبعد

المنيةقنيةوسميته...لبانهامنهافإستصفيت...البريةفقهاءعنالفضل

الغنية.لتتميم

عليهوشهدذلكالثالثالوارثبكذاوبكذالفلانأوصىالميتبان

لاأمبالدتِنكشهادتهماشهادتها...صلبهالمقرانّالولدتان

نسخ

إيران:النسخولنالوايكنيالنقاشبرهانّ

هـ8:القونهـ764

سم16*92:المقاس27الأسطر:عدد402

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

حديث

بخطمتوبالفقهفينقولآخرهوفيالفقهفيومسائلنقولأولهفي

النوادر(منمخطوص!)وهوقديمنسخ

2/433العارفينهدية-2/1357الظنونّكشف

7/391الأعلام-3/838المؤلفينمعجم

)479(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

حنف!()فقه

حنفيفقه

صحيحالآرحامآوليتزويجالعصباتفقدعندالرجيحالبينالقول

هـ(1184)تصرادبنمحمدبنعلي،المراديعلي

على...يتـولفانهبعدآما...المبينالفضلذوللّهالحمدالبسملةبعد

الاسطةلناتآتي...دمشق!ضعليناوردآلْه...النقشبنديالمرادي

العصباتفقدعندالرجيحالبينالقول...جمعتماوسميت...للاستفتاء

صحيح.الأرحامأوليتزويج

وانبآسفلابالسلفالإقتداءقصدتقد!انفإنالبلادمنفالعلماء

تعالى.بالفهفالعياذالرجللىإالرجلابنزوجةإرجاعمرادك!ان

سطر:لأاعدد

حمروآسودآ

2251/المكنونإيضاح

2/536المؤلفينمعجم

)489(

11،ه*1591:المقاس23

لا1/96العارفينهدية

5/16الأعلام



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:
المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:الملاحظات

المصادر:

حنفيفقه

الفرائدونظمالشرائدقيد

هـ(768)توهبانبنآحمدبنعبدالوهاب،وهبانابن

آبترفهوبهمبدؤاًليسوما:آجدرللّهبالحمدبدأتناالبسملةبعد

ينلشدرالذ!رالمختارفيحمدآعلى:مؤ!داًالصلاةبعدوتسليمنا

تسفرالضخامالكتبفيعرائب:مسائلالفروععلمففيوبعد

...وآخرهالاَخرناقص

سطراَقد!ماللفتوىواختير:قدراًبسبعالحضانةسن

هنابهوالمفتيتشتهيآو:إلحيضحتىقالواوالبنتالصبيفيذا

07ق-63منق

حديث

أسود

لأسطر:اعدد

رطوبة

حديث

الآخر.ناقص

3/1865الظنون!شف

3/034المؤلفينمعجم

)949(

!ااك!23:المقاس23

6/213الذهبشذرات

4/081علاملأا



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

التراويح!تاب

هـ(536)تعمربنالعزيزعبدبنعمر،الشهيدالصدر

الدينحسامالأستاذالأجلالإمامالشيخقال...للّهالحمد:البسملةبعد

سنةيسمىهلالتراويحفياللّهرحمهمالمشايخآختلف...الآئمةبرهان

الصحيحوهوسنةيسمىبعضهموقالالنوافلوهيلا:بعضهمقال

حنيفةآبيعنالحسنبروايةالخلافوآنقطع

بتآخيروشبههايستحبلمالليلنصفبعدماإلىآخروهاإذا:...قالوا

الليلقياملأنهاوالأفضلالمستحبوهوبهبأسلاأنهوالصحيحالعشاء

...أفضلالليلآخرفيالليلوقيام

نستعليق

سم5.13*531.:المقاس27الأسطر:عددلا(16-اأ)157ه

وحديثمشرقي

حمروأسودأ

حديث

جمالالاسلامشيخالفقيهنسخةمنمنقولةآنهاالنسخةآخرفيجاء

فيمترجمالحصيريعبدالسيدبنأحمدبنمحمودالثناءآبيالدين

23/53والسير3/697المؤلفينمعجم

551/الأعلام-3/3014الظنونكشف

1/193المضيةالجواهر-2/563المؤلفينمعجم

)059(



)ففه!نفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

/54801

حنفيفقه

التزكيةكَتاب

هـ(536)تتعمربنالعزيزعبدبنعمر،الشهيدالصدر

المشضشرحبكتاب...لمافإنيوبعد...الدينحسام:الإمامالشيخقال

يذ!رهالمالتيالكتبشرحأ!تبأنمنيالفقهاءإلتمسالكافي

إلىالتز!يةكتابلمعرفةتحتاجعنهاللّهرضيقال...الشهيدالحاكَم

...التز!يةوصورةالمز!يصورةمعرفة

بعدبالوديعةعليهشهداولوعليهماضمانلالأنهجائزةالشهادةقال...

...باطلةنشهادتهماأنكارهبعدلكضمناهاوقالإنكاره

نستعليق

سم5.13*531.:المقاس27الأسطر:عدد(أ17-أ)162اا

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

حديِث

فيالمنتقاةمنالمنقولةالتز!يةمسائلتمتاب(7)قْفيجاء-ا

.الحصيريالدينجمالالإسلامشيخنسخةمننقلتالتيالنسخة

جمالالإسلامسيخبخطوجدناهاالمسائلهذهأ(173)قوفي-2

الـصيريالدين

5/51الأعلام-2/4014الظنونكشف

1/193المضيةالجواهر-2/562المؤلفينمعجم

)519(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

)ففهحنفير(

548/2

حنفيفقه

الحائط!تاب

هـ(536)تعمربنالعزيزعبدبنعمر،الشهيدالصدر

...الشهداءسيدالدينحسامالشهيد...الإمامالصدرقال:البسملةبعد

الحيطاندعوىمسائلوجدتفإنيوبعد...الظاهرةنعمهعلىللّهالحمد

فييتجلجلوكَان...مراماًالمسائلصعبآمنالماءومسيلوالطرق

وجدتحتىمسائلهامنآصحابنا!تبمنتفرقماجمعآآنصدري

عبدالفهآبيالقضاةقاضيشر!النقفيالمرجىللشيخفيهاجمعاً

...هناكمافتممت..والتنقيحالتهذيبإلىمفتقرلكنه...البخاري

فاحتاجتل!ماشرلاوهورجلينبينماءبئرأوماءعين:الثانيالفصل...

علىالمسالةهذهعليهاالنفقةمنأحدهمافامتنععمارةأوتنقيةإلى

...للحصافالنفقاتشرحفي!تبناهاالاستقصاءسبيل

نسخ

ب(33-آ)185

مشرقي

حصروآآسود

لأسطر:اعدد

2/1414الظنونكشف

3/563المؤلفينمعجم

)529(

5.13*521.:المقاس37

551/الأعلام

1/193المضيةالجوإهر



)ففهحنفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الحْط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلّيد:

:الملاحظات

المصادر:

حنفيفقه

الشيوع!تاب

هـ(536)تعمربنالعزيزعبدبنعصر،الشهيدالصدر

...الدلمجىحسامالأجلالإمامفيقولوبعد...وحدهللّهالحمدالبسملةبعد

معرفةفيفالكلام.عليهاتفقوماالشيوعمسائلفياختلفماتفصيل

...فصولأربعةفيالشيوعمسائل

الذيالشايعوهوالقسمينفيالجوابويستويالعقدتآقيتوهو...

المانغ)!ذا(هومالأنالقسمةيحتمللاالذيوالشايعالقسمةيحتمل

...العقدتآقيتوهوالقسمينيشتمل

نسخ

ب-52أ94

مشرقي

حمروأأسود

13!5ك!5.12:سلمقاا27:لأسطراعدد

الأحصرباللونالكلامبينفيماالفواصلوضعت

551/الأعلام-21431/الطنون!شف

1/193المضيةالجواهر-3/562المؤلفينمعجم

)539(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)ففه!ففير(

4801

حنفيفقه

الحنفيالفقهفيكتاب

بمالمتقوممالمبادلةالبيعأيهوالبيعكتاب...وأولهالأولناقص

بإيجابالبيعوينعقدبرضايهماأيبرضايما

منالمحيطفيوقالخانتاتارمننقلبالثمنفقالواخرهالاَخرناقص

...هذهأنزعمعلىالصلوةبعدالأقدامضرب

نسخ

سم15كر5.24:المقاس7الأسطر:عدد356

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

حديث

فهرساخرهوفيتعليقاتهامشهعلى،أولهناقص،فهرسأولهفي

البيع.بكتابيبدأالاَخرناقص،للموضوعات

)549(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبتِانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:المل!حظات

المصادر:

404/3

حنفيفقه

والشرايطوالصحةالمفسدةمنصلوتهفيإليهيّحتاجفيماالإنسانكَفاتِة

والأركان

هـ(ا121)تإسماعيلبنعبدالباقيبنإسماعيل،اليازجيابن

الذينعبادهعلىوسلامهوصلاتهوكفىللّهالحمدالبسملةبعد

رسالةهذه...اليازجيالباقيعبدبنإسماعيل...فيقولوبعد،أصطفى

.الإنسانفاية..وسميتها...والاعتقادوالصلوةالطهارةفيأمليتها

مرةوالركَوعالقيامالصلوةأركَانّفصل...وأخرهالآخرناقص

كَبريركَعأولمرضالقيامعنوالعاجزللقادرمرتينوالسجود

نسخ

47ق-38منق

حديث

حمروأأسود

سم01*541:لمقاسا31:لأسطراعدد

رطوبة

قديم

.التعليقاتبعضهامشهوعلّىنقَولاخرهفي

1/921العارفينهدية-1/255الدررسلك

1/317الأعلام-1/368المؤلفينمعجم

)559(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففه!ففير(

701

حنفيفقه

الحنفيةقروعفيالدقائقكنز

هـ(071)تمحمودبنأحمدبنعبداللّه،النسفي

فيحزبهوأعلاالأعصارفيالعلمأعزالذيللّهالحمد:البسملةبعد

عنراغبةوالطباعالمختصراتإلىمائلةالهممرأيتلما...الأمصار

...وجودهوكثروقوعهعممابذكَرالوافيألخصأنأردتالمطولات

الظهروسطإلى!تفيهبينالعمامةذنبوإرسالالسوادلبسوندب...

فييختمانالقرآنوالحافظالجاهلالشيخعلىيتقدمأنالعالموللشاب

تِوماًأربعين

نسخ

هـ9:القونهـ998

61ك!12:لمقاسا31:سطرلأاعدد381

قديمأوروبي

حمروأأسود

وبللرطوبة

النمطفارسيكرتوني

الأحمرباللونالأبوابعناوينكَتبت-ا

1/464العارفينهدية-3/1515الظنون!شف

/467الأعلام-2/228المؤلفينمعجم

)569(



أففهحلدو

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

127

حنفيفقه

الحنفيةفروعفيالدقائق!نز

هـ(071)تمحمودبنآحمدلبنعبداللّه،النسفي

فيحزبهوآعلاالأعصارفيالعلمآعزالذيللّهالحمد:البسملةبعد

لما...الن!يمحمودبنآحمدبنعبداللّهالبر!اتآبو......قالالأمصار

نآآردتالمطولاتعنراغبةوالطباعالمختصراتإلىيلةماالرثممرآيت

ب!نزوسميته...وجودهو!ثروقوعهعممابذكرالوافيألخص

...الدقائق

ولآبعدمهنعندالصلبكبناتوأملأبوللأخواتدونهمنويسقط...

كذلكالابنوبنتوالبنتآخوتهنوعصبهنالصلبيةمعالإبن!بنات

منواحدولكل

نسخ

012

مشرقي

حمروأأسود

*2618:المقاس9سطر:لأاعدد

رطوبة

النمطفارسيحديث!رتوني

.الأوراقمفككةالنسخةهذه-ا

هوامشثها.فيكَثيرةتعليقاتجاءتوقد-2

1/464العارفينهدية-2/1515الظنون!شف

4/67الأعلام-2/228المؤلفينمعجم

)579(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنف!()فقه

حنفيفقه

الحنفيةفروعفيالدقائق!نز

هـ(71)تْمحمودبنأحمدبنعبداللّه،النسفي

البر!اتآبوقال...الاعصارفيالعلمأعزالذيللّهالحمد:البسملةبعد

الوافيالخصآنآردت...المختصراتإلىمائلةالهممرايتلما...النسفي

...الدقائقبكنزوسميته...وقوعهعممابذكَر

ماواقسميكنلم!آن...فيضربتهفيماالمسآلةأصلمنلكلما

...بالصوابآعلمواللّهبقيمن...علىبقي

نسخ

سم5.31*53.2:لمقاسا7:لأسطراعدد138

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

حديث

هامشهوعلى،إطاراتبه،قه-اقمنالفقهفيونقولمسائلأولهفي

الفارسية.باللغةنقولاخرهفي،التعليقاتبعض

1/464العارفينهدية-2/1515الظنونكشف

4/67الأعلام-2/338المؤلفينمعجم

)589(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

818

حنفيفقه

الحنفيةفروعفيالدقائقكَنز

هـ(71)تْمحمودبنآحمدبنعبداللّه،النسفي

البر!اتآبوقال...الأعصارفيالعلمآعزالذيللّهالحمد:البسملةبعد

إلىمائلةالهممرآيتلما...النسفيمتمودبنأحمدبنعبداللّه

وسميته....وقوعهعممابذ!رالوافيالخصأنأردت...المختصرات

...الدقائقبكنز

وارث!لسهامفاضربوالغرماءالورثةبينالشركةقسمةأردتوأن

الورثةمنالتصلحيحعلىالمبلغاقسمثمالتركة!لفيالتصحيحمن

بقي.منسهامعلىواقسميكنلمكآنفاجعلشيءعلى

نسخ

افنديمحمدمدرسة:اتولنمحمدملكبنشفيعملكبنيوسفبنمحمد

هـ12:القونهـا114

سم02*32:المقاس13الأسطر:عدد276

مشرُقي

حمروأأسود

رطوبة

بقماشغطي)مملوكي(قديم

طياراتوبهوالفقهالحديثفينقولأولهوفيللموضوعاتفهرسأولهفي

.تعليقاتسطورهوبينهامشهوعلى

1/464العارفينهدية-2/1515الظنونكشف

4/67الأعلام-2/328المؤلفينمعجم

)959(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففهحنف!(

856

حنفيفقه

الحنفيةفروعفيالدقائقكنز

هـ(071)تمحمودبنأحمدبنعبداللّه،النسفي

آبو...قال...الأعصارفيالعلمأعزالذيللّهالحمد:البسملةبعد

نآآردت.....المختصراتإلىمائلةال!ثممرآيتلما...النسفي...البر!ات

...الدقائقبكنزوسميته...الوافيألخص

علىالآولالتصحيحمنيدهفيمااستقامفإن...وآخرهالآخرناقص...

.الأولالميتتصحيحمنوصحتضربفلاالثانيالتصحيح

نسخ

سم51ك!22:المقاس11الأسطر:عدد041

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

حديث

تملكاهـوهو341سنةالأسطوانيباسموتملك،الفقهفينقولآولهفي

وبعضتعليقاتسطورهوبينهامشهوعلىللموضوعاتوفهرسمطموس

غيرآخرمخطوص!منورقةآخرهوفيالاَخروناقصمفككةأوراقه

.الأخيرةالورقةوهيالدقائق!نز

1/464العارفينهدية-3/1515الظنون!شف

4/67الأعلام-2/328المؤلفينمعجم

()069



امفه!طمير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الأوراقا:عدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

083

حنفيفقه

ا()بالأبحرملتقىشرحفيالأنهرمجمع

هـ(ا780)تسليمانبنمتمدبنعبدالرحمن،زادهشيخي

السلطانوالحاقانوالروموالعجمالعربسلطان...وأولهالأولناقص

خانآحمدالسلطانإبنخانإبراهيمالسلطانابنخانمحمدالغازي

العالمين.مفارقعلىسلطتةظلالاللّهأسبغ

الارآهماانتهىفقدوأمضاهراةفإذايراهفعلعلىوقعشرطهلأن

الخصافماآوقاففيوتمامهبشرطه

سما!ك!12:المقاس12:لأسطراعدد531

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

حمد،بيكآفنديحسنباسموتملك،الفارسيةباللغةنقولأولهفي

،للموضوعاتفهرسآولهوفيهـ،9122سنةرفقيخالدبنحمدي

آوراقهوبعضتعليقاتهامشهوعلىإطاراتوداخلالأولوناقص

مفككة.

2/1815الظنون!شف

3/111المؤلفينمعتم

()619

1/954العارفينهدية

3/332الأعلام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

)ففه!ففير(

1125

حنفيفقه

وآورادوأدعيةالفقهفيومسائلنقولبهمجموع

هلكفلوصحيحفالبيعفقبضحاملأنهاعلىآوشاهبقرةأشترىرجل

البائع.علىشيءفلابطنهافيالعجاجيل

بخلافيجوزيومبعدامرآتهأختتزوجثمامرأتهماتترجلمسآلة

خلاصة.الطلاق

وتعليقنسخ

سم11ك!17:ا!سمختلفة:!دالأ!09

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

قديم

بخطوطوآورادوآدعيةفقهيةومسائلنقولبهمجموعةعنعبارةهو

مختلفة.والأوراقمختلفةوأسطرهامختلفة

)639(



)ففه!ففير(

الرلمحم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

للفتوىالمختار

هـ(683)تمودودبنمحمودبنعبداللّه،الموصليالفضلأبو

بنمتمودبنمودودبنمحمودالدينمجد...قال...البسملةبعد

لهفجمعت...حنيفةأبي...مذهبعلىمختصراًأجمعأن.....بلدجي

أرادمن..الطهارةكتاب...للفتوىالمختاروسميته...المتتصرهذا

.الصلوة

تقيدشئتأنلهقالولوامرأتيطلقلعيرهقالواخرهالآخرناقص

...فلهاشئتكلهانفسكطلقيلهاقالولوبالمجلس

معتاد

55

مشرقي

حمروأأسود

وبللرطوبة

حدلمجما

سم51ك!531.:المقاس91الأسطر:عدد

الاَخر.ناقصوهووالفارسيةالتركيةباللغةنقولأولهفي

!بير.الوسطفيخرموبهمفككةوالأورا!ا

1/462العارفينهدية-21622/الظنونكَشف

4/135الأعلام-2/592المؤلفينمعجم

)639(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:الملاحظات

المصادر:

)مْمهحفف!(

حنفيفقه

المصليمنيةشرحالمتمليغنيةمختصر

هـ(569)تإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم،الحلبيإبراهيم

0001السعادةمفتاحالعبادةجعلالذيللّهالحمدأ:البسملةبعد

ولمشايخناوآحبابناولإخوانناولوالدينالناالعاقبةحسنتعالىاللّهونسأل

.والمسلماتالمسلمينولجميع

معتاد

357

مشرقي

آسود

رطوبة

سطر:لأاعدد

قديم

تعليقاتهامشهعلى

2/1887الظنونكشف

1/55المؤلفينمعجم

)649(

02*15:المقاس51

3ْ8/8الذهبشذرات

1/66ال!علام



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

المصادر:

026

حنفيفقه

المصليمنيةشرحالمتمليغنيةمختصرُ

هـ(569)تإبراهيهـابنمحمدإبراهيم،الحلبيإبراهيم

السعافىةمفتاحالعبادةجعلالذيللّهالحمدنستعينوبهأالبسملةبعد

0001الحسنىوملمحالسيادةومطمح

خيرالأنامعلىوالسلاموالصلاةالإتمامعلىالحمدلصاحبالحمد

دائمةصلاةالكرامالغروصحبهآلهوعلىالكلامبآبلغالمؤيدمحمد

.والقيامالحشريومإلى

نسخ

محمدبنمصطفى

هـ1118سنةالقعدةذوي

الأسطر:عدد351

حديث

حمروأسودأ

وتذهيبجدولة

عثماني

2/1887الظنونكَشف

1/55المؤلفينمعجم

)659(

15

القرن:

:المقاس

هـ13

اك!712

8/803الذهبشذرات

1/66ال!علام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

المصليمنيةشرحالمتمليغنيةمختصر

هـ(569)تإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم،الحلبيإبراهيم

...فيقولبعدآما...السعادةمفتا!العبادةجعلللّهالحمدالبسملةبعد

منيةكَتابشرحتكنتقدالحلبيإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

...الإطالةبعضفيهرأيتلكنالمتمليبغنيةوسميتهشرحاًالمصلي

دلائله.فرائدمنأختصرأنفأحببت

نحنرزقاًنسآلكلاعليهاواصطبربالصلاةأهلكوأمرتعالىاللّهقال

.للتقوىوالعاقبةنرزقك

نسخ

هـ13:القرنهـ1235

سم14كر5.02:المقاس16عددالأسطر:5.2

مشرقي

أسود

رطوبة

حديث

مفككةوآوراقهنقولأخرهوفيوفهرسالفرائضفينقولأولهفي

.تعليقاتهامشهوعلى

8/803الذهبشذرات-2/1887الظنونكشف

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

)669(



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبياناتَ

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

854

حنفيفقه

المصليمنيةشرحالمتمليغنيةمختصر

هـ(569)تتإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم،الحلبيإبراهيم

...فيقولوبعد...السعادةمفتاحالعبادةجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

منيةكتابشرحتكَنتقدالحلبيإبراهيمبنمتمدبنإبراهيم

فآحببت...الإطالةبعضفيهرأيتلكنالمتملىِبغنيةوسميته..المصلي

..دلائلهفرائدمنأختصرأن

نحنرزقاًنسآلكلاعليهاواصطبربالصلوةأهلكوأمرتعالىاللّهقال

العاقبةحسناللّهونسآلللتقوىوالعاقبةنرزقك

نسخ

عبداللّهبنمصطفى

هـ12:القرنهـ1711

سم،2113*ه5.:المقاس91الأسطر:عدد288

مشرقي

وأحمرأسود

زخرفةتذهيب

رطوبة

)مملوكَي(قديم

محمدباسموقفيةأولهوفيللموضوعاتوفهرسالفقهفينقولأولهفي

.إطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى،أفندي

8/803الذهبشذرات-2/1887الظنونّكشف

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

)679(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

:المللاحظات

:درلمصاا

!دْفير()فمه

985/3

حنفيفقه

المصليمنيةشرحالمتمليغنيةمختصر

هـ(569)تإبراهيمبنمحمدإبراهيم،الحلبيإبراهيم

...فيصولوبعد...السعادةمفتاحالعبادةجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

وسميته..المصليمنية!تابشرحت!نتقد..الحلبيبنإبراهيم

مناختصرهإنفآحببت..الإطالةبعضفيهرأيتلكنالمتمليبغنية

...دلائلهفرائد

نحنرزقاًنسآلكلاعليهاواصطبربالصلوةأهلكوأمرتعالىاللّهقال

العاقبةحسناللّهونسآلللتقوىوالعاقبةنرزقك

نسخ

إبراهيمبنمصطفى

هـ13:القونهـ1153

سمأاه*ه521.:المقاس31الأسطر:عدد803-91قا!ا

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

وعلىختممعنعمانباسموتملكللموضوعاتوفهرسنقولأولهفي

الفقه.فينقولاخرهوفيإطاراتوداخلتعليقاتالسطوروبينهامشه

8/803الذهبشذرات-2/1887الظنون!شف

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

)689(



)ففْه!نفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:+ية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلتِد:

المصادر:

حنفيفقه

القدوريمختصر

هـ(428)تأحمدبنمحمدبنأحمد،القدوري

وآلهمحمدرسولهعلىوالصلاةالعالمينربللّهالحمدأ:البسملةبعد

البغداديجعفربنحمدأالحسنأبوالإمامالشيخقالالطاهرينالطيبين

...بالقدوريالمعروف

لهآخذتخرجفماوآربعينلقانيةعلىالمسآلةمنهصحتماقسمت...

!ذا)حبة(وارث!لسهاممن

نسخ

محمدخليل

هـ1383

165

ممثترقي

حمروأأسود

سطر:لأاعدد

يثحك

2/1631الظنون!شف

1/242المؤلفينمعجم

)969(

15

القون:

:المقاس

هـ13

ك!2216

3/333الذهبشذرات

1/212الأعلام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنف!()فمه

815

حنفيفقه

القدوريمختصر

هـ(428)تأحمدبنمحمدبنأحمد،القدوري

المرافقإلىوآيديكموجوهكمفاغسلواالصلوةإلىوأولهالأولناقص

الكعبين.إلىوأرجلكمبرؤسكموامسحوا

يزوجولايتزوجآنوليسجائزوالعضوببالدبونواخرهالآخرناقص

مماليكه.

نسخ

سم5.91*3.:المقاس9:لآسطراعدد591

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

حديث

وعلىالفقهفينقولأولهوفيترميموبهالكتابلمحتوياتفهرسأولهفي

إلىوينتهيالآخروناقصالأولىالورقةوناقصكَثيرةتعليقاتهامشه

.المآذونباب

3/233الذهبشذرات-31631/الظنونكشف

1/212الأعلام-1/242المؤلفينمعجم

()079



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:الملاحظات

:لمصادرا

833/2

حنفيفقه

لقدوريامختصر

هـ(428)تأحمدبنمحمدبنأحمد،القدوري

قمتمإذاآمنواالذينيآيهاتعالىاللّهقالالطهارةكَتاب:البسملةبعد

المرافق.إلىوأيديكموجوهكمفاصسملواالصلاةإلى

علىالمسآلةمنهصحتماقسمتالدرهمحباتمنواحدكَليصيبما

آعلم.واللّهحبةوارتث!لسهاممنلهأخذتخرجفماوأربعينثمانية

نسخ

هـ309

4-161

مشرقي

حمروأأسود

11الأسطر:عدد

القرن:

:المقاس

هـ01

02*5،92

رطوبة

حديث

على،مصطفىبنبكرباسمهـوتملك1265سنةمؤرختملكأولهفي

بنعبديبنمحمودباسمتملكاخرهوفيتعليقاتسطورهوبينهامشه

!لي!النبيأسماءبهاورقةآخرهوفييوسف

3/333الذهبشذرات-21631/الظنونكشف

1/212الأعلام-1/242المؤلفينمعجم

()719



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:المصادر

)ففْهحلم!*ا

247

حنفيفقه

الأرواحونجاةالإيضاحنورشرحالفتاحبإمدادالفلاحمراقي

هـ(9601)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

عبادهخير...بوراثةعبادهخلاصةشرفالذيللّهالحمد1:البسملةبعد

0001بالعنايةوأمدهم

منانياحنانياالمقامهذافيو!ربهحزنهرسولكعنكَشفت!ما...

0001الراحمينآرحمياالنعمدائمياوالإحسانالمعروفكَثيريا

نسخ

القزانيإسماعيل

303

مشرقي

حمروأأسود

سطر:لأاعدد

2/463لمكنوناإيضا!

1/575المؤلفينمعجم

)729(

*2316:المقاس17

1/392العارفينهدية

2/802ال!علام



)خمهحنمير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

361

حنفيفقه

الأرواحونجاةالإيضا!نورشر!الفتا!بإمدادالفلاحمراقي

هـ(ا69ْ)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

وبعد...عبادهخلاصةشرفالذيللّهالحمدنستعينوبه:البسملةبعد

صغير!تابهذاإن...الشرناللاليعليبنعماربنحسن...فيقول

العباداتتصحيحبهماعلىاحتوىحكمهصحيحعلمهعزيزحجمه

نورشرحالفتا!بإمدادالفلاحمراقيوسميته...منيرةبعبارةالخمس

لإيضاحا

ياالمستغيثينغياثياالمستصرخينصريخياأحببمادعائهبعدويقول...

على)كذا(صليالمضطريندعوةمجيبياالمكروبين!ربمفرج

...وحزنيكَربيوا!شفوآلهمحمدسيدنا

معتاد

تركَمانيدواجيمحمدبنمحمد

هـأ3:ا!نهـ1281/الثانية15/جمادى

سم16كو33:المقاس33الأسطر:عدد175

مشرقي

حمروأأسود

حديث

والز!اةالصلاةوهيالأربعللعباداتفقهيشرحيتناولالمخطوط-ا

الحنفي.المذهبعلىوالحجوالصيام

!اتبها.اسمعلىنقفلمالشرحعلىتعليقاتتتوجد-3

1/392العارفينهدية-3/463المكنونإيضاح

2/803الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)739(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

الأوراقا:عدد

الورق:لوع

الحبر:

الأمورالطمتِة:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

085/1

حنفيفقه

عشريةالاثنىعلىإلزاكَيةالبهيةالمسائل

هـ(9601)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

...البريةجميععلىبالإحسانتفضلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

بالآثنىالمشهورةالمسائلإن...الشرنبلاليإلوفائيحسن...فيقولوبعد

المساليلسميتها...الآعظمللامامالدليلمننبذةفنذكر...عشرية

الزا!ية.البهية

!نالآصلعلمناقدوإذاالسلاموهومنهطلبلماالإتيانقبلزادبما

منوالها.علىتيسرماوأثبتناعليهيتفرعوماالمسايل

نسخ

الشاشمحمدبنإسماعيل

هـا4:القرنهـا322

سم2315*:المقاس21الأسطر:عدد15قا-اقامن

حديث

وأحمرأسود

مقابلة

رطوبة

)مملوكي(قديم

!ىهامشهعلى،الدينتقيديبمتمدباسمتملكأولهفي

هـ.ا60ْسنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةوهيالتعليقات

1/292العارفينهدية-2/474المكنونإيضاح

3/802الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)749(



اففه!نفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

7301/3

حنفيفقه

العمادابنالعبادلأفقرالزادمنالمستطاع

هـ(5101)تمحمدبنمحمدبنعبدالرحمن،العمادي

بنعبدالرحمن...فيقولوبعد...الحجاجيسرمنيانحمدكالبسملةبعد

مسلكبهاسلكتشريفةفوائدوهذه...الحنفيالدينعمادبنمحمد

لأفقرالزادمنالمستطاعوسميتها...حنيفةأبي...مذهبعلىالمنسك

العمادابنالعباد

المشيمنآفضلراكَباًالحجالنوازلوفيالوالدينبرمنأفضلالفرض

الإنسانيجهدالمشيولأنوالسلامالصلاةعليهفعلهمنالمشروعلأنه

خلقه.ويسيء

نسخ

باشافايققبرالمرحومعندالعمارةمجدي:الفسخنولالرحمنعبدبنمينأمحمد

هـ21:القونهـ4311

سم51ك!21:المقاس31الأسطر:عدد39-63قمن

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

تعليقاتهامشهعلى

1/954العارفينهدية-3/9183الظنونكَشف

3/332الأعلام-2121/المؤلفينمعجم

()759



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التخليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

حنفِ!()فمه

حنفيفقه

الأبحرملتقىشرحالمعادل

هـ(6801)تسليمانبنبكرأبيبنعبدالرحيم،المرعشي

بعدآما...القلولاطهارةبإحياءعلينامنالذىِللّهالحمدالبسملةبعد

نا...يقولالمرعشي...سليمانبنبكرأبيبنعبدالرحيم...فإنه

ملتقىفآخرجت...حري!تاب...الأبحربملتقىالموسومالكتاب

.بالمعادلفسميتها...الأبحر

وآالتصتحمننصيبهفإطرحالتر!ةمنأيمنهافيهامعلومشيءعلى

ديونهم.علىآوالورثةمنبقىمنسهامعلىالباقيوإقسمالديون

نسخ

سم81كر1593:لمقاسا52:لأسطراعدد36كا

مشرقي

حمروأسودأ

تذهيب

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

وداخل،آفنديعلىباسمتملكأولهفي،للموضوعاتفهرسأولهفي

.تعليقاتهامشهعلى،إطارات

1/563العارفينهدية-2551/المكنونإيضاح

3/912المؤلفينمعجم

)769(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

985/1

حنفيفقه

الحمصةكيبيانفيالممحصةالمقاصد

هـ(1431)تعبدالغنىبنإسماعيلبنعبدالغني،النابلسيعبدالعني

النابلسي...بنعبدالعني...فيقولوبعد...و!فىللّهالحمدالبسملةبعد

علىتوضعالتيالحمصةماءحكمفيعملتهارسالةهذه...الحنفي

إليها.المادةفتجذبالبدنفيالكيّ

وصليالصلوةتبطللمدونهآوالدرهمقدر!انتإنيصحلاوحملها

محمد.سيدناعلىاللّه

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سم1*5215.5.:المقاس23الأسطر:عدد41-13ق!ن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أسود:ا!ر

رطوبة:الا!ات

)مملوكَي(قديم:التجليد

ايراهيمعنوترجمةمفك!ةآوراقهوبعضالفقهفينقولأولهفي:ملاحظات

وعلىإطاراتفيالنصوضع.13ق-اقمننقولأولهوفيالحلبي

.عبدالمنانبننعمانباسمآ(ا9)قتملكختم.تعليقاتهامشه

1/095العارفيشاهدية-2/533المكنونإيضاص!:المصادر

4/32الأعلام-2/176المؤلفينمعجم

779()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجلّيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففهطففير(

404/1

حنفيفقه

الصلاةفيالليثأبيمقدمة

هـ(373)تآحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

...السمرقنديالقيثأبوالفقيهقال...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

بالكتابفريضتهاعرفتثابتةوشريعةقائمةفريضةالصلوةبآناعلم

الأمة.وإجماعوالسنة

مخلوققالومنمخلوقغيروهوالربصُنعوالهدايةمخلوقوهوالعبد

تمت...كَافرفهو

تعليق

سم01*1)4ه:المقاس9الأسطر:عدد31قا-اقا!ا

حديث

حمروأأسود

رطوبة

قديم

أهـ،133سنةالشافعيالخزرجيعبدالرحمنبنأسعدباسمتملكأولهفي

37ق-33قمنفقهيةومسائلوفوائدالجنازةصلاةفيمسائلاخرهوفي

2/094العارفينهدية-3/5917الظنون!شف

8/27الأعلام-4/24المؤلفينمعجم

789()



)ففه!ففير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:توع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

045/1

حنفيفقه

الصلاةفيالليثأبيمقدمة

هـ(373)تأحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

الليثآبو...قال...للمتقينوالعاقبةالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

عرفتثابتةوشريعةقائمةفريضةالصلوةأناعلم...السمرقندي

الأمة.وإجماعوالسنةبالكتابفرضيتها

وإيمانالمؤمنينإيماقفهومعصوموإيمانالأنبياءإيمانفهومقبولوإيمان

المنافقين.إيمانفهومردود

نسخ

13ا-ققمن

مشرقي

أسودوأحمر

رطوبة

حديث

41*02:لمقاسا71:لأسطراعدد

التعليقاتبعضهامشهعلى

2/5917الظنونكشف

4/34المؤلفينمعجم

)979(

2094/العارفينهدية

8/37الأعلام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديِالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلّيد:

المصادر:

)ففهحنفير(

958/5

حنفيفقه

الصلاةفيالليثأبيمقدمة

هـ(373)تأحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

الليثآبوقال...للمتقينوالعاقبةالعالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

فريضتهاعرفتثابتةوشريعةقائمةفريضةالصلاةبآناعلمالسمرقندي

...الأمةوإجماعوالسنةبالكتاب

)!ذا(المذ!ورينالأشياءبهذهوالاعمالالإيمانبينالفرقفظهر...

ومنهمصحيحومنهممسافرومنهممقيممنهمصنفاًعشراثنىالأعمال

...وعبدحروفقيرغنيمريض

هـ7301رجبا

بب-901127

مشرقي

آسود

لأسطر:اعدد

فارسي

2/5917الظنون!شف

4/24المؤلفينمعجم

(089)

القرن:

:المقاس

اهـا

13كلأ03

394/ْالعارفينهدية

8/37الأعلام



)ففه!ففير(

لرقم:

لفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:سم

لمخطوطة:ا!داية

لمخطوطة:اهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الون!:نوع

المجر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

851

حنفيفقه

الصلاةفيالليثأبيمقدمة

هـ(373)تأحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

قائمةفريضةالصلوةآناعلم...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

الأمة.وإجماعوالسنةبالكتابفرضيتهاعرفتثابتةوشريعة

تفريقآوجمعالإيمانقيلفانمسئلةمخلوقغيروهوالربصنعوالهداية

بينوتضريقالقلبفيوجمعالمؤمنينبينوتفريقاللّهعندجمعفقل

الأعضاء

نسخ

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

5.12*71:لمقاسا7:لأسطراعدد

.تعليقاتهامشهوعلىالنساءمعاملةعننبويحديثأولهفي

2094/العارفينهدية-3/5917الظنونكَشف

8/27الأعلام-4/34المؤلفينمعجم

(819)



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

!ففر()فمه

7601/11

حنفيفقه

الصلاةفيالليثأبيمقدمة

هـ(373)تأحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

نااعلم...الليثأبوالفقيهقال...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

والسنةبالكتابفرضيتهاعرفتثابتةوشريعةقائمةفريضةالصلوة

الأمة.واجماع

تفريقآمجمعالإيمانقيلفإنمخلوقغيروهوالربمعفهيالهدايةوأما

الأعضاءبينوتفريقالقلبفيوجمعالعبادبينوتفريقجمعاللّهعندفقل

نسخ

هـ1185

46-55

مشرقي

أسودوأحمر

لأسطر:اعدد

رطوبة

قديم

التعليقاتبعضهامشهعلى

2/5917الظنونكشف

4/34المؤلفينمعجم

)829(

17

القون:

:المقاس

اهـ2

14*21

2/094العارفينهدية

8/37الأعلام



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانان!

الخط:نوع

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1174

حنفيفقه

الصلاةفيالليثأبيمقدمة

هـ(373)تأحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

أنّاعلم...الليثأبوالفقيهقال...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

والسنةبالكتابفرضيتهاعرفتثابتةوشريعةقائمةفريضةالصلوة

الأمة.وإجماع

العبادبينتفريقاللّهعندجمعلهقيلتضريقأمجمعالإيمانقيلفإنّ

الأعضاءبينوتفريقالقلبفيوجمع

نسخ

هـ759

72

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

لأسطر:اعدد

القرن:

:المقاس

اهـ0

14*18

قديم

باللغةنبدهكناأدلوملوكوصيةاخرهوفيتعليقاتهامشهعلى

النساءعن!ط!النبيوصيةآخرهوفيالتركية

2094/العارفينهدية-2/5917الظنونّكشف

8/37الأعلام-4/24المؤلفينمعجم

(839)



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففهحنفير(

1144

حنفيفقه

الحنفيةفروعفيالغزنويةالمقدمة

هـ(395)تسعيدبن)محمود؟(محمدبنأحمد،العزنوي

رايتلمافإنيبعدأما...بنعمتهالبلادعمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...العباداتفيمختصراً...لهمأجمع...أنالعلمطلبفيالناسهممقصور

والشريفللوضيعمفتوحاًبابهيكونأنوهوالحجابوقلةالكتبفي

.الحجابشدةفيأبتلىإنماالسلامعليهداودأن....

نسخ

باشا(محمد)مدرسةبلغراد:اثولن

هـ11:القونهـ3401

سم14*91:المقاس17عددالأسطر:74

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديِث

التعليقاتبعضهامشهعلى،الحديثفينقولأولهفي

1/012المضيةالجواهر-2/2018الظنونكشف

1/217الأعلام-1/692المؤلفينمعجم

)849(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

146

حنفيفقه

الحنفيةفروعالأبحرفيملتقى

هـ(569)تإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم،الحلبيإبراهيم

...فيقولوبعد...الدينفيللتفقهوفقناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

نآالاستفادةطالبيبعضسألنيقدالحلبيإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

...والوقايةوالكنزوالمختارالقدوريمسائلعلىيشتملكتاباًلهجمعأ

الأبحرملتقىسميته...ذلكإلىفأجبته

منشيئاًأزدولمالبحرينمجمعومنالهدايةمنكثيرةمسائلزدتإني

فيليسمماشيءصحةعليهاشتبهمنعلىالطلبيسهلحتىغيرهما

الأربعة.الكتب

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم*2116:المقاس17الأسطر:عدد602:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:برا

ورطوبةارضة:الآفات

قديم:التجليد

تملكاتوأختامالحنفيالفقهفيونقولللموضوعاتفهرسأولهفي:ا*حظات

بناللّهعبدباسمأخرىهـوأختاما521سنةالكريمعبدالسيدباسم

مفككةوأوراقهوحواشيتعليقاتهامشهعلىهـ،ا028سنةأحمد

الحنفي.الفقهفيمسائلاخرهوفي

8/803الذهبشذرات-3/4181الظنونكشف:المصادر

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

(859)



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

365

حنفيفقه

الحنفيةفروعالأبحرفيملتقى

هـ(569)تإبراهيمبنمحمدبإبراهيم،الحلبيإبراهيم

حبلههوالذيالدينفيللتفقهوفقناالذيللّهالحمدأ:البسملةبعد

(...والمرسلينالأنبياءوميراثالمبينوفضلهالمتين

شيئاًأزدولمالبحرينمجمعومنالهدايِةمنكثيرةمسائلزدتإني[ثم

ليسمماشيءصتةعليهاشتبهمنعلىالطلبيسهلحتىغيرهمامن

....(الأربعةالكتبفي

نسخ

إبراهيمبنمحمد

هـ11:المَرنهـ4901محرم

سم14*.2:المقاس14الأسطر:عدد.33

مشرقي

وأحمرأسود

جدولة

حديث

المتنعلىجداًيسيرةتعليقاتتوجد

الحمراويسعديمحمدسالمعمرللمدعوتمليكالمخطوططرةعلى

هـا317سنة

8/803الذهبشذرات-2/4181الظنونكشف

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

)869(



)ففه!ففير(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

حنفيفقه

الحنفيةفروعفيالأبـرملتقى

هـ(569)تإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم،الحلبيإبراهيم

...فيقولوبعد...الدينفيللتفقهوفقناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

كتاباًلهأجمعأنالاستفادةطالبيبعضسألنيقدالحلبي...إبراهيم

الطهارةكَتاب...الأبحرملتقىسميته...القدوريمسائلعلىيشتمل

شيئاًأزدولمالبترينمجمعومنالهدايةمنكثيرةمسائلزدتإنيثم

ليسمماشيءصحةعليهاشتبهمنعلىالطلبيسهلحتىغيرهمامن

الأربعة.الكتبفي

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

الدتِننورسليمانبنعبداللّهبنعبدالرحيمبنبكرائو:الناسخاسم

هـا1:القرنهـ0801:النسختارنخ

سما*ه31:المقاس91الأسطر:عدد603:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

رطوبة:الآ!ات

)مملوكي(قديم:التجليد

وعلىللموضوعاتفهرسأولهوفيوالعربيةالفارسيةباللغةنقولأولهفي:ا*حظات

المؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذهطياراتوبهتعليقاتهامشه

الفقه.فينقولاخرههـوفي239سنةالمؤرخة

8/358الذهبشذرات-2/4181الظنونكشف:ا!در

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

879()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الآوراق:عدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنمية:

:الافات

التجليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

855

حنفيفقه

الحنفيةفروعالأبحرفيملتقى

هـ(569)تإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم،الحلبيإبراهيم

...فيقولوبعد...الدينفيللتفقهوفقناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

نآالاستفادةطالبيبعضسآلنيقدالحلبيإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

فآجبتهوالكنز...والمختارالقدوريمسائلعلىيشتملكتاباًلهأجمع

الأبحرملتقىوسميته....ذلكإلى

يسهلحتىغيرهمامنشيئاًأزدولمالبحرينمجمعومنالهدايةمن

الأربعة.الكتبفيليسمماشيءصحةعليهاشتبهمنعلىللطلب

نسخ

سم53.1*02:لمقاسا71:لأسطراعدد791

مشرقي

حمروأسودأ

مقابلة

رطوبة

)مملوكَي(قديم

محمدوحافظ،الاقحصاريمحمدبنعلىباسموتملك..نقولأولهفي

خليلزادهاعاإبراهيمباسمتملك،للموضوعاتفهرسأولهوفيحلمي

محمدبينلعلىمقابلةآخرهوفي.تعليقاتسطورهوبينهامشهوعلىاعا

.اجاديالباقر

8/803الذهبشذرات-2/4181الظنونكشف

1/66الأعلام-1/55المؤلفينمعجم

889()



)ففه!ففير(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانانط

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الوت!:نوع

الحبر:لون

اتجليد:

ا!ادر:

917/6

حنفيفقه

البيناتتعارضعندالقضاةملجأ

هـ(ا72ْ)بعدالبغداديمحمدبنغانم،البغداديالدينغياث

فيقولوبعد...!لامهمنأقوىحتةلامنسبحان:البسملةبعد

تعارضجؤرسالةهذه.البغداديمتمدبنغانمالغنيإلىالفقيرالعبد

عندالقضاةملجآةوسميته...القضاةمنإخوانيلبعضجمعتهاالبينات

....البيناتتعارض

يعملأصحابناصولايوافق!انظاهرانغيرمنالمسئلةكانتوان

شيءعلىالمتأخرونفيهاوأتفقأصحابناعنروايةلهايجدلموأنبهما

.عندهصوابهوبماويفتييجتهداختلفواوأنبهيعمل

ي:

تعليق

اهـ134

لأسطر:اعددبب-5475

أوروبي

حمروأأسود

لمجماحك

2/1816الظنونكشف

3/306المؤلفينمعجم

)989(

32

القون:

:المقاس

اهـ3

5،37*02

1/812العارفينهدية

5/116الأعلام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففه!فير(

67013/

حنفيفقه

البيناتتعارضعندالقضاةملجأ

هـ(ا73ْ)بعدالبغداديمحمدبنغانم،البغداديالدينغيات

غانم...فيقولو!عد...!لامهمنأقوىحجةلامنسبحانالبسملةبعد

إخوانيلبعضجمعتهاالبيناتتعارضفيرسالةهذهالبغداديمحمدبن

البيناتتعارضعندالقضاةبملجآسميتهوقد...القضاةمن

شيءعنولاعنهالدينيقاضواولمأحدعلىبديونهميختالواولمالميت

التركةيقبضواثممنه

تعليق

57701-قمنق

مشرقي

حمروأأسود

41*5.03:لمقاسا23:لأسطراعدد

رطوبة

)مملوكَي(قديم

الكتابومطالبتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

1/813العارفينهدتِة-2/1816الظنونكشف

5/116الأعلام-3/306المؤلفينمعجم

)099(



)ففهطففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

حنفيفقه

الحجمناسك

ويسميهالأمرهذاأنتعلمكنتوأنفيهلي..باركوأولهالأولناقص

فاصرفهواجلهأمريعاجلأوفيأمريوعاقبةومحاشيدتِنيفيليشر

عني

نآلاحدليسماجةوابنوالنسائيأحمدرواهعمرةكأجرلهكان

وصحبه.والهمحمدعلىاللّهوصلىرحلبشدإليهيسافر

نسخ

لأسطر:اعدد23

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

تجليدبدونّ

الفقه.فيونقولمسائلاخرهفي

)199(

سم61كر23:المقاس91



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففايى(

548/5

حنفيفقه

الوكيلقولقبولفيالجليلمنّة

هـ(ا69ْ)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

أبوفيقولوبعد...الرشادسبيلإلىالهاديللّهالحمد:البسملةبعد

بعدادعىوكيلعنسؤالوردقد...الشرنبلالي...حسنالإخلاص

الدفعفيقولهيقبلفهل...قبضةفيوكلهماإيصالمو!لهموت

قولقبولفيالجليلمنةوسميته...فأجبتبينةمنبدلاأمبيمينه

الوكيل.

لأنهمالتركةفيبالثمنيرجعوردّهعيباًبالعبدالمشتريوجدثم...

وكيلهبقبضموكلكالإقرارحكماًإليهمبالوصولمقربينصاروا

...اللّهرحمهمحمديذكَرولم

نسخ

المقدسيعلي

سم215.13*5.:المقاس92الأسطر:عددأ(67-ا)57!ا

مشرقي

حمروأأسود

قديم

شيخمؤلفهابخطبعضهانسخةمنأصلهوكَتبالرسالةآخرفيجاء

المقدسي.عليالشيخمولاناالديننورالإسلام

2/802الأعلام-2/567المكنونإيضاح

1/575المؤلفينمعجم-1/292العارفينهدية

)299(



)ففهطففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهايهَ

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

813

حنفيفقه

ا()بالأبصارتنويرشرحالغفارمنح

هـ(ا400)تحمدأبنعبداللّهبنمحمد،التمرتاشيالخطيب

آما...الدينمعالمرفعالذيللّهحمداً......التمرتاشيقالالبسملةبعد

...البحاروجامعالأبصاربتنويروسميته...جامعاًمختصراًفألفت...بعد

تنويرلشرجالغفاربمنحتمامهبعدأسميته...شرحاًعليهأكتبأنّ

.الأبصار

الدينمجدأفادهكَذاالمستقبلفيإليهايصرفالمدرسةبنىفإذا

...الفتوىفيبحراًالفقهفيجزاًوكَانّالاستروشني

نسخ

المؤلف()ابنمحمدبنأحمدبنصالح

هـا870

377

مشرقي

حمروأأسود

لأسطر:اعدد

القون:

:المقاس13

هـ11

2.*03

رطوبة

حديث

ابنلكاتبهاللمؤلفترجمةأولهوفي،للموضوعاتفهرسأولهفي

باسمتملكأولهوفي،فوائدأولهوفي،محمدبنأحمدبنصالحالمؤلف

نسخةمنمنسوخةالنسخةهـوهذها328سنةحمدبنأحمدبنحسن

مصليبنعبدالنبيباسمتملكأولهوفيهـ،599سنةالمؤرخةالمؤلف

هـ.ا015سنة

2/262العارفينهدية-1/105الظنونكشف

6/923الأعلام-3/427المؤلفينمعجم

)399(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)مْفه!ففير(

حنفيفقه

الملوكتحفةشرحفيالسلوكمنحة

هـ(855)تموسىبنأحمدبنمحمود،العينيالدينبدر

منهجهدانامنحمد...الخطبتباشيرفييمليماأحرىأنالبسملةبعد

...الحنفيالعتِنيأحمدبنمحمودمحمدأبا...العبدفإنّبعدأما...الهداية

المختصرعلىمكبينالتركورأيت...المصريةالديارفيوقعتلمايقول

...شرحاًلهأدونأنأردتالشرحإلىمحتاجأنه...الملّوكبتحفةالموسوم

الملوكتحفةشرحفيالسلوكمنحةبكتابمترجماً

ليسإذوالانتهاءالابتداءفيتبركاًالكريمالقرآنّمنبجزءكذلكختم

وعظمتقدرتهجلتمنكلامفإنهالقرآنسوىبهيتبركمماأفضلشيء

...هيبته

معتاد

الحنفيالعطيفيموسىبنرمضان

هـ11:القرنهـ1901

سم51*521.:المقاس25الأسطر:عدد451

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

تملكاتأولهوفيهـ،ا366سنةالذهبيعبداللطيفباسمتملكاخرهفي

سنةعباسمحمدهـ،ا363سنةالأسطوانيعبداللّهبنعبدالقادرباسم

الألولييحيبنسعديمحمدهـ،ا175سنةالمحاسبيسليمانهـ،1187

بعضهامشهوعلىإطاراتوداخل،الحنفيإبراهيمبنحمدأ،اثصديقي

.التعليقات

7/286الذهبشذرات-1/375الظنونّكشف

7/163الأعلام-3/797،897المؤلفينمعجم

)499(



)ففه!ففير(

76/4:الرقم

حنفيا!ن:فقه

وأركَانهما.والطهارتينوأركَانهاالصلاةشروطفيمنظومة:المخطوطةعنوان

البسملةبعد:المخطوطةبداية

الطريقةسواءهاديعلىنصليالبريةربالناسإلهبحمد

للسهولةناظماَ،لكلتهممسائلاًنظمتقدفإنيوبعد

تجلتبديعإيّجازهـاعجاززينتمعانيهألفاظبرائق

الغسالةمقرالماءبمستنقعيكنإنغيررجليهمنتوضؤه:المخطو!نهاولَ

فتمتهذافادرلماءهـافاضةغيرهفيوغسلهما

:الماديالوصفبنِانات

تعليق:الخطنوع

سم02*98.12.:المقاس17الأسطر:عددأأ-2792ق:الأوراقعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمروأأسود:الحبرلون

حديثكرتوني:التجليد

فيأيضاًوهيبهذايتعلقوماأركانهاالصلاةشروطفيالمنظومةهذه:ملافت

وأركانه.وسننهالوضوءشروط

)599(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تارلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التَجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)مْمه!طْفير(

حنفيفقه

الحنفيةالفروعفيالمهمات

هـ(49)تْباشا!مالبنسليمانبنحمدأ،باشا!مالابن

بآرضاستبدل!ثاآلىليانعلىموقوفةصدقةارضقاللوالبسملةبعد

الشرطتغييريملكلالأنهبداريستبدلهاأنلهيكنلمأخرى

فصلفيالبائعإلىبتسليمهيؤمرفإنهالوجوهمنبوجهإليهوصلثم

الخانية.بيوعمنالاستحقاق

تعليق

الخطيبعبداللّه

هـ01:القونهـ569

سم51*91:المقاس17الأسطر:عدد261

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

حديث

بيكَ،علىباسمتملكوبهالهداية!تابلصاحبالفقهفينقولاخرهفي

آحمدباسمتملكهـ،1731سنةمنصوربنالقاضيمصطفيالسيد

باسموقفختمهـوبه1171سنةالمدرسعبداللّهبكروأبو،الحنفي

بالمدادتعليقاتهامشهعلىهـ،4012سنةعثمانالحاجبنبكرآبو

الأحمر.

8/238الذهبشذرات-2/1691الظنونكشف

1/133الأعلام-1/148المؤلفينمعجم

)699(



)ففه!ففير(

:813الرقم

حنفيفقه:الفن

المشكلاتموضح:المخطوطةعنىان

هـ(4701حياً)!انالدينمصلحبنالدينمحيبنمحمود،المناستري:ا!المؤ!

حتى...مرسلاًبرسولهالمرسللرسولهالنظمأنزللمنالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداق

موضحوسميته...الأبحربملتقىموسوماًكتاباًالحلبيإبراهيمألف

المشكلات

من!ثيرةمسائلزدتآنيثمالموضعينآحدفيبذكرهافاكتفيت:المخطو!نهايئ

الطلبيسهلحتىغيرهمافيشيئاأزدولمالبحرينمجمعومنالهداتِة

الأربعة.الكتبفيليسمماشيءصحةعليهاشتبهماعلى

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

أفنديحسنبنأفنديحسينبنزادهكاتب:الناسخاسم

هـ13:القرنهـ4311:النسختاريخ

سم*3223:المقاس25الأسطر:عدد275:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأسودا:لحبرا

ورطوبةارضة:الآفات

حديث:التجليد

بنالكاشفعدليباسمتملكأولهوفي/للموضوعاتفهرسأولهفي:ا*حظات

للمؤلف،ترجمةأولهوفي،محمدبنعليبنحسنبنالكاتبالـسين

نسخةمنمنقولةنسخةوهيهـ،3912سنةصادقبنرجبباسموتملك

هـ.ا470سنةالمؤرخةالمؤلدف

)799(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التحليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

حنفيفقه

الإحتسابنصاب

هـ(696)تعوضمحمدبنعمر،السنامي

واحتساباًإيماناًنوالهعلىالرقيبالحسيبللّهالحمد:البسملةبعد

ولاكتاباًيحصىمالاوآلهمحمدالنسيبالحبيبرسولهعلىوالصلاة

وهوالكتابهذاتصانيفافي...عمرالطاميفضلهبحرفيجمعحساباً

.معتبرةكَتبمنالحسْبةحتسبإلىبالنسبةاختصتمسائلالاحتساب

...المراة!انتوإذا،النوحعلىفلاناًعنهاللّهرضيعمروأخرج....

غيرهبيتمنيخرجهاأنللمحتسبيجوزجعلالميتعلىفتنوحللتعزية

آختآخرجعنهاللّهرضيعمرإننعمالجواب؟لاأمأهلهيحرجهاولم

واللّه.البخاريصحيحمنناحتحينبيتهمنعنهاللًهرضيبكرأبي

والمآبالمرجعوإليهبالصوابأعلم

نسخ

سم14*9.32:المقاس37الأسطر:عددب81-أ35ق

مشرقي

آسود

وبللأرضة

حديثورقي

شتىمواضعفيالنسخةغالبعلىالأرضةأتت-ا

الرسالةاخرفيوالنقولاتالتعليقاتبعضتوجد-3

الحنفية!تبمنمنقولةباباًوستينأربعةعلىالرسالةوتشتمل-3

المعتبرة

5/436الذهبشذرات-2/5391الظنونكشف

5/63الأعلام-2/577المؤلفينمعجم

)899(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:المي!حظات

:درلمصاا

9701/1

حنفيفقه

الإحتسابنصاب

هـ(696)تعوضمحمدبنعمر،السنامي

عمر..عبدهجمع..نوالهعلىالرقيبالحسيبللّهالحمد:البسملةبعد

نسابوهوالكتابهذاتصنيففي...السناميعوضبنمحمدبن

الحسبة.منصبحسباإلىبالنسبةاختصتمسائلالاحتساب

اللّهرضيبكرأبيأختأخرجعنهاللّهرضيعمرلأننعمالجواب

.البخاريصحيحمنعليهناحتحينبيتهمنعنهتعالى

نسخ

الحميديالدينمصلحبنعثمان

هـ1701

منا-75

مشرقي

حمروأأسود

لأسطر:اعدد

القون:

:المقاس22

اهـ1

02*93

رطوبة

)مملوكي(قديم

أبوبخطالحنفيالفقهفيومسائلنقولأولهوفيونقولفهرسأولهفي

تعليقاتهامشهعلىالسْعود

5/436الذهبشذرات-2/5391الظنونكشف

5/63الأعلام-2/577المؤلفينمعجم

)999(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

07/1

حنفيفقه

التعزيزنصاب

(ت.)دعبدالرحمنبنعبدالرحيمبناللّهنصر

فقدبعدأما...للأنامزاجرةالحدودشرعالذيللّهالحمد:البسملةبعد

...والمنكراتالمعاصييرتكبونالناسرأيتلما...الضعيفالعبدقال

بنصابوسميتهطالبهعلىوأسهلأرفقليكونالمسائلمختصرفجمعت

والشرعيةالتعزيزهيةمافيفصلفصول)كذا(وفيهالمقدمة...التعزيز

الحدّ.وبينبينهالفرقوبيانّ

الدعوىموافقةعلهىشهدواالشهودأنالسجلفيذكَرإذاالسراجيةفي...

)كذا(حميديكاملاًعالماًالقاضيكانإذاإلايصحلاالشهادةيغيرولم

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

ب02-أاقا/:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

اشود:الحبرلون

وبللارضه:الاقات

حديثورقي:التجليد

سم41*9.22:لمناسامختلفة:سطرلأاعدد

علىأتتحتىجهاتهاجميعفيبالآرضةالنسخةهذهأصيبت-ا:تملاحظا

.(وحمايةصيانةلىإ)فتحتاجكَثيرةضعموافيالنصوص

بعضقطعتحيثقديملترميمآثارعدةمواضعفيتظهركما-2

الورقاتت.بعضمنأجزاء

)0015(



)ففه!نفير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاضات

:درلمصاا

085/3

حنفيفقه

الكتاببأمالجنازةصلاةفيالقراءةلحكمالمستطابالنظم

هـ(9561)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

الشرنبلاليحسنجامعهاقال...العظيمالعليللّهالحمد:البسملةبعد

بآمالجنازةصلاةفيالقراءةلحكمالمستطابالنظمسميتها...

الإماممذهبعلىالجنازةصلاةحقيقةعلىالكلاموتقدمالكتاب

الأعظم.

الصلاةبطلانالمقتضيللحلافمراعاةالفاتحةقراءةيستحبفبذلك

يعدلفلاسنيتهاعلىعندناالأصولكتبموافقةمعقراءتهابدونّ

الموفق.سبحانهواللّهعنه

نسخ

الشاشمحمدبنإسماعيل

هـا4:القرنهـا322

سم51*23:المقاس21الأسطر:عدد43ق-36قمن

حديث

حمروأأسود

)مملوكي(قديم

سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيتعليقاتهامشهعلى

هـ.ا650

1/292العارفينهدية-2/066المكنونإيضاح

2/258الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)1001(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففهطففير(

1214

حنفيفقه

الهدايةمسائلفيالوقايةمختصرالنقاية

هـ(747)تمحمودبنمسعودبنعبيداللّه،الأصغرالشريعةصدر

آصلهاشجرةجاعلهاالعراءالشريعةأعلامرافعللّهالحمد:البسملةبعد

السماءفيوفروعهاثابت

فيقيمتهماوللأمةللعبد...والدجلدةخمسونوهولغيرالمحصنما

دونها.وماالنفس

نستعليق

سم5.41*5.43:المقاس7:لأسطراعدد781

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

حديث

بهوالتركيةوالفارسيةالعرييةباللغةوالفقهالفرائضفينقولاخرهفي

منه.الكتابخطبةقراءةيصعبشديدأرضةوأكَلتقطيع

901البهيةالفوائد-37191/الظنونّكشف

/4791الأعلام-2/355المؤلفينمعجم

)2015(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهايهَ

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاضات

ا!ادر:

981

حنفيفقه

الهدايةشرحالنهاية

هـ(711)تالحجاجبنعلىبنالحسين،السغناقي

وذرعمضمومةإصبعاًوعشرونأربعةالذراعأناعلموأولهالأولناقص

ذراعاً.وعشرونّسبعةالسماجانبإلىالبيت

علىيقعحقيقةالورداسملأنحقيقتهعلىفهذهالوردوفيحقيقتهعلى

علىحقيقةدلماعلىحقيقةالوقوعمقررالعرففيفكذلكورقة

.الورق

ومعتادنسخ

شاهمباركبنمحمودحاجي

هـ9:القرنهـ842

2671*:المقاس26الأسطر:عدد268

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديّم

تعليقاتهامشهعلى،مختلفةالخطوط

1/312المضيةالجواهر-2/3302الظنونكشف

2/347الأعلام-1/623المؤلفينمعجم

)3001(



)ففه!فير(

:161الرقم

حنفيفقه:الفن

الأرواجونجاةالإيضاجنور:المخطوطةعنوان

هـ(ا960)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي:ا!المؤ!

قال...متمدسيدناعلىوالسلاموألصلاتالعالمينربللّهالحمد:المخطو!بدايئ

عملأأن...الأخلابعضمنيإلتمسأنه...الإخلاصأبو...العبد

الإيضاجنوروسميتها...وأجبته...العباداتفيمقدمة

لي.يغفرحتىأبرحلايقولفالمعتكفلحاجةعظيمبابعلى:المخطو!نهايئ

:الماديالوصفبيانات

معتاد:الخطنوع

سم41*03:المقاس91:الأسطرعدد32:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

حديث:التجليد

1575/المؤلفينمعجم-38291/الظنونكشف:المصادر

1292/العارفينهدية-2803/الأعلام

)4015(



)ففه!ففير(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيا.نات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

437

حنفيفقه

الأرواحونجاةالإيضاحنور

هـ(ا69ْ)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

الآصابع...ونفضهماالترابفيوضعهما:قولهعندويبدأ:أولهناقص

التآخيرويجبالوقتخروجقبلالمايرجولمنالتيممتأخيرويندب

...القضاءخافولوبالماءبالوعد

ونفعنااللّهرحمهعطاءوقال:قولهعند...الاعتكافبابعندينتهي

لحاجةعظيمبابعلىيتخلفرجلمثلالمعتكفمثلببركته

الخاتمةثم...لييغفرحتىأبرجلايقولفالمعتكف

نسخ

هـا2:القرنهـ122/1القعدةا/ذي

سم3151*:المقاس17الأسطر:عدد45

مشرقي

أسود

حديث

سنةالأولى34/جمادىالجمعةيومالكتابتأليفمنالمؤلفانتهى

اهـ.320سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيهـ،ا320

1/392العارفينهدية-2/8391الظنونكشف

3/802الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)5001(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

6101

حنفيفقه

الأرواحونجاةالإيضاحنور

هـ(9601)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

حسنالإخلاصأبو...العبد...قالالعالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

...اللّهعاملناالأخلابعضمنيإلتمسأنهالحنفيالشرنبلاليالوفائي

...فأجبتهالمهماتالمسائلمنفصلماالعباداتمسائلأعملأن

.الأرواجونجاةالإيضاحنوروسميته

علىيتخلفدخلرجلمثلالمعتكفمثلتعالىاللّهرحمهعطاقال

لي.يغفرحتىأبرحلايقولفالمعتكفلحاجةعظيمباب

نسخ

هـا2:القرنهـا018

سم501.*5.51:المقاس91الأسطر:عدد92

مشرقي

وأحمرأسوفى

وزخرفةتذهيب

رطوبة

)مملوكي(قديم

أولهوفيإطاراتداخل،للوضوءودعاءالتصوففيفايدةاخرهفي

بنعمرباسماخروتملك،الحليياسينبنحمدأ...باسمتملكات

هـا226سنةالـلبيآغامحمد

1/393العارفينهدية-2/8391الظنونكَشف

3/802الأعلام-1/575المؤلفينمعجم

)6001(



)ففه!ففير(

الرلمحم:

المحفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

1184

حنفيفقه

الأرواجونجاةالإيضاحنور

هـ(9601)تعليبنعماربنحسن،الشرنبلالي

الإخلاصأبو..العبدقال...العالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

نآ...الآخلابعضمنالتمسأنهالحنفيالشرنبلاليالوفائيحسْن

الآرواج.ونجاةالإيضاجنوروسميتها...وأجبتهالعباداتفيمقدمةعملأ

إخلاصعنكَانإذاالأعمالأشرفمنوهووالسنةبالكتابمشروع

الموليإلىالنفسوتسليمالدنياأمورمنالقلبتفريغفيهأنمخاسنه

...عطاءوقالبحصنهوالتحصنوبيتهعبادتهوملازمة

نسخ

العجلانيحسن

اهـ650

لأسطر:اعدد73

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

قديم

تعليقاتهامشهعلى

2/8391الظنونكَشف

1/575المؤلفينمعجم

)7001(

القون:

:المقاس31

اهـا

12اكر7

1/292العارفينهدية

3/803الأعلام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

القجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففهحسففير(

195

حنفيفقه

ا()بالبدايةشرحالهداية

هـ(395)تعبدالجليلبنبكرأبيبنعلي،المرغيناني

...وأعلامهالعلممعالمأعلىالذيللّهالحمد:قولهعندالطهارة!تابمنيبدأ

العنانفصرفت...أشرحهاأنالمبتديبدايةمبدأفيالوعدعلىجرىوقد

عنوانبينتعالىاللّهبتوفيقفيهأجمعبالهدايةموسوماخرشرحإلىوالعناية

...الدرايهَومتونالرواية

يفرزهحتىعنهملكهيزللممسجداًبنىوإذافصل-البيوع!تابعندوينتهي

التسويةغيرهاوفيالفقراءالُغلةفيبذلكيريدونالعرفأهلفإن...ملكهعن

يحتاجلاوالغنيالشربفيالفقيروالعنيتشملالحاجهَولآنالأغنياءوبينبينهم

...لغنائهالغلةهذهإلى

نسخ

الحنفيالتنوخيحواريبنعبدالمنعمبن...حمدأبنطالببنرضوانبنمشرف

الخواصينباب/بدمشقالنوريةبالمدرسة:النسخ!كان

هـ7:القرنهـ677/محرم/33

سم71*.525:المقاس23:الأسطرعدد373

مشرقي

حمروأسودأ

بلل

حديث

الفقيرالعبد...بقراءةالهدايهَمنالأولالمجلدتصحيحتمقد:ب273قفيجاء

الشريعةبدوربدر...الهمامالإماممولانايديبينالهنديعبدالعزيزبنمحمد...

...الخوارزميمحمدالدينبدر...

....المحروسةدمشقفيهـ...781سنةالحجةذيسلخفي

7ْ2/1العارفينهدية-2/3102الظنون!شف

4/266الأعلام-2141/المؤلفينمعجم

)8001(



)ففه!ففير(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تَاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

ابر:

:الافات

المجد:

:ملاحظات

:ا!ادر

595

حنفيفقه

البدايةشرحالهداية

هـ(395)تعبدالجليلبنبكرأبيبنعلي،المرغيناني

جرىوقد...وأعلامهالعلممعالمأعلىالذيللّهالحمد:البسملةبعد

والعنايةوالعنانفصرفت...أشرحهاأنالمبتديبدايةمبدأفيالوعدعلى

ومتونالروايةعيونبينإللّهبتوفيقفيهأجمعبالهدايةموسومشرحإلى

...الدراية

بينهمالتسويةوغيرهاالفقراءالعلةفيبذلكيريدونالعرفأهلفإن...

والغنيوالشربالنزولوالفقيرفيالعنيتشملالحاجةولأنالأغنياءوبين

.لعناهالغلةهذهصرفإلىيحتاجلا

نسخ

الدينكَمالبناللّهجارمولانابنالحنفيالهميشيمحمد

هـا0:القونهـ559ال!خر/جماد/اصا

71*27:المقاس51الاسطر:عدد387

مشرقي

حمروأأسود

وبللأرضة

)مملوكي(قديم

صفحاتهاوآرقامالكتابلأبوابالنسخةأولفيفهرسيوجد-ا

الوقفكتالاعندوتنتهيالتابأولمنتبدأالنسخةوهذه-2

1/207العارفينهدية-2/3103الظنونّكشف

4/366الأعلام-2141/المؤلفينمعجم

)9001(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجلّيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!ه!فير(

حتفيفقه

ا()بالبدايةشرحالهداية

هـ(395)تعبدالجليلبنبكرأبيبنعلي،المرغيناني

...آشرحهاآن...وآعلامهالعلهـامعالمأعلىالذيللّهالحمد:البسملةبعد

شرحإلى...الإطنابمننبذاًمنهتبنيت...المنتهىبكفايةأرسمهشرحاً

تعالى.اللّهقالالطهارات!تاب...بالهدايةموسومآخر

والغنيوالنزولالشربوالفقيرفيالعنيتشتملالحاجةولأنالأغنياءوبين

أعلم.واللّهبغناهالعلةهذهصرفإلىيحتاجلا

تعليق

البوسنويمحمددرويش

سم5.02814:المقاس33الأسطر:عدد357

مشرُقي

وأحمرأسود

تذهيب

رطوبة

حديثما

الآضرناقصهـ،7401سنةعيديبنمصطفىباسمتملكأولهفي

للموضوعاتوفهرس،نقولآولهوفي،مسجدبنىوإذافصلإلىوينتهي

هـ،6013سنةصادقمحمدحافظسيدباس!اوقفبه،فوايدأولهوفي

الجامعمنمنقولةأدعيةاخرهوفي،تعليقاتهامشهعلى،إطاراتبه

الصغير.

1/207العارفينهدية-2/3103الظنون!شف

4/366الأعلام-2141/المؤلفينمعجم

)0101(



)ففه!ففير(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

اصر:

:الا!ات

التجليد:

:ملاضات

:ا!ادر

حنفيفقه

2()بالبدايةشرحالهداية

هـ(395)تعبدالجليلبنبكرآبيبنعلي،المرغيناني

نامثلالماضيبلفظ!اناإذاوالقبولبالإيجابينعقدلا...البيوع!تاب

تصرفإنشاءالبيعلأناشتريتيقولوالاَخر...تقول

مابخلافماالانكشافوقليلالنجاسةلقليلللحرجدفعاًاعتبارهفسقط

ضرورةالأمرأغلبالميتةوكانتنصفين!انإذا

نسخ

يعقوببناللّهعبد

هـ9:القونهـ853

سم17*27:المقاس91الأسطر:عدد345

مشرقي

وأحمرآسود

ورطوبةأرضة

قديم

نهايةإلىالبيوع!تابمنيبداوأولهاالأولناقصةالنستةهذه

لبعضطمسبه،السطوروبينتعليقاتهامشهعلى،الكتاب

المدرسي.آحمدحاجباسمتملكأولهفيوبه،الكلمات

1/207العارفينهدية-2/3102الظنون!شف

4/266الأعلام-2141/المؤلفينمعتم

)1101(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التَجلّيد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففه!فف!،(

9401

حنفيفقه

البدايةشرحالهداية

هـ(395)تعبدالجليلبنبكرأبيبنعلي،المرغيناني

المراداوديونهالكتابفيوقولهالرقبةمنيسترقى...وأولهالأولناقص

التجارةوجبدينمنه

ماعلىالقربةعلىتعالىاللّهإلىالملكإزالةالوقف...واخرهالآخرناقص

الكل.أوالبعضلشرطوإذبيناه

نسخ

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

لأسطر:اعدد

حديث

إطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى

3/3102الظنون!شف

3/411المؤلفينمعجم

)1201(

.513*36:المقاس7

1/207العارفينهدية

/4366الأعلام



)ففه!ففير(

الرقم:

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

1334

حنفيفقه

(1)بالبدايةشرحالهداية

هـ(395)تعبدالجليلبنبكرأبيبنعلى،المرغيناني

...وأولهالأولىناقص

بصيغةنذرلأنهنذراًيكونيميناًيكونلاأقونوىالنذرنوىأوغيرلا

نذراًيكونلاأنونوىاليميننوىإنبعزيمتهقررهوقد!يف

وآخرهالآخرناقص

ببعضمنهماواحد!ليعقدهماأنويجوزقالعليهماالعملباشتراط

....لأنالبعضدونماله

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

*3616:المقاس25الأسطر:عدد013:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:ابر

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

مختلفة.والخطوطوالاَخرالأولوناقصتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

1/207العارفينهدية-23102/الظنون!شفا!ادر:

4/266الأعلام-2141/المؤلفينمعجم

)1301(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النايخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التحليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!ففير(

058

حنفيفقه

الملوكتحفةشرحفيالصعلوكهدية

هـ(101)بعدْحسنبنمحمدبنمحرم،محمدبنمحرم

معانجمالمرإياالعلماءقلوبجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

بنمحمدبنالمحرمالليثأبو...الفقيرالعبدفيقولبعدأما...الهداية

...الملوكتحفةكَتابأذاكَركَنتلما.....الزيليالحسنبنالعارف

هديةوسميته...مخفياتهيفسرشرحاًأشرحهاأنالطلبةبعضسألني

الملوكتحفةشرحفيالصعلوك

بقوله:فآجابوالباقيةالأخرويةالسعادةتحصلشيءبأي:قال....

وماقال:قائلاًو!ـآناللّه)كذا(بتقوىتحصلإنماالآخرةوسعادة

اللّهوصية-التقوىأي-وهيمحارمهاجتنابالتقوى:فآجابالتقوى

الأمم.لجميعتعالى

نسخ

مرعش:النسخولنخيرالدينبنموسىبنعبدالرحيمبنموسى

هـ12:القرنهـ1124

سم5.3113*:المقاس91عددالأسطر:254

مشرقي

وأحمرأسود

قديم

هـفي979سنةرمضانفيالكتابأتمالمؤلفأنب(353)قفيجاء

.الرومبقاعمن.زيلةبلدة

2/5العارفينهدية-2/727المكنونإيضاح

5/384الأعلام-3/17المؤلفينمعجم

)1401(



)ففه!ففير(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

:افنوع

النايخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

المجر:

الأمورالفنية:

:الآ!عات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

الملوكتحفةشرحفيالصعلوكهدية

هـ(ااْ)بعدْحسنبنمحمدبنمحرم،محمدبنمحرم

أبو...فيقولبعدأما...مراياالعلماءقلوبجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

زين...ألفهالذيالملوكتحفةكتابأذاكركنتلما...الزيلي...الليث

هديةوسميته...مخفياتهيفسرشرحاًاشرحهاانالطلبةبعضسألني...الدين

.الصعلوك

للّهالحمدالآخرةونعموجلعزتعالىاللّهوللقاءوالاستعدادبالتقوىالأخأيها

التمامعلى

تعليق

بروانهمدرسةسيواس:ات!نمحمدبنسليمانبنأيوب

هـ11:القونهـ8901

سم5.13*91:المقاس91عددالأسطر:918

مشرقي

وأحمرأسود

هـ879سنةمقابلة

رطوبة

)مملوكَي(قديم

هـوفي7911سنةالكتاليحمدأباسم)ختم(تملكأولهوفينقولأولهفي

9131سنةدرويشبنالذكريحمدأباسموتملك،للموضوصكاتفهرسأوله

وداخلتعليقاتهامشهوعلىمصطفىبنعبدالوهابباسموتملكهـ،

سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذهنقولآخرهوفيإضارات

هـ.979

3/5العارفينهدية-2/727المكنونإيضاح

5/284الأعلام-3/17المؤلفينمعجم

)1501(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!نفير(

حنفيفقه

المفتينواقعات

هـ(ا38ْ)تأفنديقدرييوسفبنعبدالقادر،أفنديقدري

الدينمناروزينالمختارنبيهبإرسال...الذيللّهالحمد[:البسملةبعد

وآلهعليهاللّهصلىوأنارعليهالكريمكتابهمحكمبإنزالالحنيف

...{ال!خيار

الآبتصرفاتفينوعفيوأزيدالكلعنديصحلالعقدهلاوجب

تمت.الوصاياكَتابمنوالوصي

تعليق

زادهبندالياللّهعطاحمدأ

هـا1:القرنهـا840

سم025.13*5.:المقاس35الأسطر:عدد891

مشرقي

وأحمرأسود

أرضة

قديم

نقولآخرهوفيالآصليالمتنهوامشعلىوتعليقاتحاشيةتوجد-

.البيوعكتابمنالخيريةالفتاويمن

الأحمرباللونبإطارمحاطالأصليالمش-

4/48الأعلام-3502/المؤلفينمعجم

)1516(



)ففهحنفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

المفتينواقعات

هـ(8301)تافنديقدرييوسفبنالقادرعبد،أفنديقدري

يوسفبنعبدالقادر...فيقولوبعد...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

...والفتاوىالمعتبرةالكتبمنالواقعةالمسائلالخدمةآثناءجمعت..

ثلاثةبهيتوضآالذيالماءالطهارةكَتاب..المفتينبواقعاتت...وسميتها

لاوجبوإنالثانيعنديصحولاوضمنعندهماصحبعقدهوجبإن

!تابمنوالوصيالأبتصرفاتفينوعفيوأزيدالكلعندلعقده

الوصايا.

معتاد

هـ11:القرنهـ0901

سم5.91*ه،14:المقاس92عددالأسطر:182

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكَي(قديم

ومطالبتعليقاتهامشهوعلىالموضوعاتلمحتوياتفهرسأولهفي

الفتوىأمينالبرهانيمحمدبنمصطفىباسمتملكآولهوفيالكتاب

وفيمفككةوأوراقهالتملكاتلبعضطمسأولههـوفي1325سنة

للمؤلف.ترجمةأخره

4/48الأعلام-2025/المؤلفينمعجم

)1701(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التحليد:

:الملاحظات

:درلمصاا

)مْمهحنف!(

حنفيفقه

المفتينواقعات

هـ(8301)تآفنديقدرييوسفبنعبدانقادر،أفنديقدري

لما..يوسفبنعبدالقادر...فيقول...العالمينربللّهإلحمدالبسملةبعد

ومقابلةوتصوريهاالناسأسئلةتسويدفي...الزمانمنبرهةاستخدمني

المفتين.بواقعات...وسميتها..المسائلخدمةأثناءجمعت...الفتاوى

نوعفيوآزيدالكلعنديصحلالعقدهلاوجبوأنهالثانيعنديصحولا

الوصايا.كتابمنوالوصيالأبتصرفاتفي

تعليق

البكبازاريخليكبنحسن

هـ11:القرنهـ8801

سم،5.0213*ه:المقاس35الأسطر:عدد291

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

تملكمنهاالمطموسةالتملكاتبعضأولهفيللموضوعاتفهرسأولهفي

هامشهوعلىإطاراتهـوبه1771سنةحميدبنحسنبنأحمدباسم

تعليقات

4/48الأعلام-2002/المؤلفينمعجم

)1801(



)ففهحنفير

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

574

حنفيفقه

الهدايةمسائلفيالروايةوقاية

هـ(673أتإبراهيمبنعبيداللّهبنمحمود،الشريعةبرهان

وآ!ىوآسناهاالهنيةالمواهبأجلالعلمجعلمنحمد:البسملةبعد

....وآسماهاالسنيةالمراتب

فلاوالافكذلدإشاراتهوعلمذلكامتدإناللسانمعتقللوفيوقالوا....

....ميتةفيهامذبوحةغنموفي

ومعتادنسخ

سم51ك!5.24:المقاسمختلفةالأسطر:عدد218

مشرقي

حمروأأسود

حديث

علىويغلبلمنتعرفلاحاشيةوعليها،سابقترميمبهاالنسخةهذه

أخرها.فيإلاالأوراقغيرمرتبةأنهاظني

2/604العارفينهدية-3203/ْالظنونكشف

3/818المؤلفينمعجم

)9101(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)مْمه!لْفير(

831

حنفيفقه

1()بالهدايةمسائلفيالروايةوقاية

هـ(673)تإبراهيمبنعبيداللّهبنمحمود،الشريعةبرهان

الولدفانوبعد...الهنيةالمواهبآجلالعلمجعلمنحمدالبسملةبعد

فييحفظان...الأدبيةالكتبحفظمنفرغلما....اللّهعبيدالأعز

بوقايةموسوماً...الهدايةكَتابروايةفيفآلفت...كتابالأحكام

..الهدايةمسائلفيالرواية

تحريآتلهيميتةفيهامذبوحةغنمفيوالافلاءفكذلكإشارتهوعلم

الاختيارفيوأكَل

نسخ

سم5.16*1591:المقاس11الأسطر:عدد51.

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكَي(قديم

هامشهوعلىالوزير!ماللابن()والطهارةالفقهفينقولأولهفي

الفقه.فينقولاخرهوفيوحواشيتعليقات

4ْ6/2العارفينهدية-3/0203الظنونكَشف

3/818المؤلفينمعجم

)0201(



حففيراففْه

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حنفيفقه

ا()بالهدايةمسائلفيالروايةوقاية

هـ(673)تإبراهيمبنعبيداللّهبنمحمود،الشريعةبرهان

الولدفإنوبعد...ال!ثنيةالمواهبأجلالعلمجعلمنحمدالبسملةبعد

يحفظأنآحببت...الأدبيةالكتبحفظمنفرغِلما....اللّهعبيدالأعز

مختصراً...الهداية!تابروايةفيفألفت...رابعاَ!تابالأحكامفي

..الهدايةمسائلفيالروايةبوقايةموسوماً...جامعاً

وجؤفلاوإلافكذلكإشاراتهوعلمذلكأمتدأناللسانمعتقلفيوقالوا

.الاختيارفيوأكلتحريأقلوهيميتةفيهامذبوحةغنم

نسخ

عمربنمصطفى

هـ9:القرنهـ812

سم17*37:المقاس11عددالأسطر:14لا

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

المستدلموقعوخريطةللموضوعاتفهرسآولهوفيالفقهفينقولأولهفي

فينقولاخرهوفيوحواشيتعليقاتالسطوروبينهامشهعلى،الحرام

.طياراتوبهالفقه

4ْ6/2العارفينهدية-20253/الظنونكشف

3/818المؤلفينمعجم

)2101(





فق!لحنبلي





)ففه!فبلايى(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

الأوراقا:عدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

147

حنبليفقه

المختصراتخصرأ

"هـا8301تا"القادرعبدبنالدينبدربنمحمد،بلبانابن

سنحفقدوبعد....الدينفيخلقهمنشاءمنالمفقهللّهالحمدالبسملةبعد

حمدأالإمامفقهفيالاينالمبتديبكا!المسمىكَتابيأختصرأنبخلدي

المختصراتأخصروسميته....حنبلبنمحمدبن

وسنلبيعلحمونفخزهوققبلعنقو!سروسلخمذ!ىواخرهالآخرناقص

به.ووفقالايسرشقهعلىالقبلةإلىتوجيهه

ي:

نسخ

سما4كر02:لمقاسا13:لأسطراعدد37

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

قديم

سنةمحمدبنعباسباسماهـوتملك151سنةإبراهيمباسمتملكأولهفي

اهـ393سنةالحنبليالدمشقيالرومانيبدرانحمدأباسماخراهـوتملك531

وبينهامشهوعلىمفككةأوراقه،المؤلفوفاةوتاريخونقولأدعيةأولهوفي

.تملكاتأختاموبهالآخروناقص،كثيرةتعليقاتالسطور

3016/المؤلفينمعجم-3104/الاَثرخلاصة

615/الأعلام

)2501(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

الأوراقا:عدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإفات

التجلد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!فبلير(

866

حنبليفقه

الحنبليالفقهفيالمستقنعزادعلىحاشية

هـ"13طْت"اللّهعبدبنمحمدبنالوهاب،عبدالإحسائي

السببوعينمرعيالشيخفقولعدلأخبرهوأنالبسملةبعد

صدقهوأعتقدأولاقولهو!ذاقولعلىمتالف

الأجرةعلىزادماآنالإجارةشرطقدلأنهالوقفالجمعةويكون

.وجدتماآخروقفاًفيكون

معتاد

الرحيمعبدبنعلئ

هـ1344

مكة:النسخمكان

58

أسود.

سم13*92:سلمقاا38:لأسطراعدد

رطوبة

)مملو!ي(قديم

إطاراتداخل

/4186الأعلام-3/346المؤلفينمعجم

)3601(



ففهطفبلايى(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبياثات

الخط:ثوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

1222

حنبليفقه

المنتهىلشرحالنهىأوليدقائق

هـ"ا15ْ"تصلاحبنيونسبنمنصور،البهوتي

فإنبعدآما..علماًشيءبكلأحاص!قدالذيللّهالحمدالبسملةبعد

شرحاأشرحهإن..ترتيبهفيفريد...الحنبليالفتوحي...المنتهىكتاب

..لذلكفآجبته..مختصرا

صتيحغسلفإنالترتيبليحصلغسلهمحلفي...واخرهالآخرناقص

لترتيبسقوطإلىدالهلايجزئهلمواحدتيمماًوليديهلهتيممثموجهه

الوجه.بين

ي:

نسخ.

سماك!237:المقاس35:الأسطرعدد36

حمر.وأأسود

رطوبة.

تجليدبدون

التعليقاتبعضهامشهوعلى،مفككهوأوراقهالآخرناقص

2/476العارفينهدية-4/436الأثرخلاصة

7703/الأعلام-3/039المؤلفينمعجم

15271)



)مْاله!نبلير(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

315

حنبليفقه

المطالبلنيلالطالبدليل

هـ"ا31ْ"تبكرأبيبنيوسفبنمرعي،الكرمىمرعي

لححىالفقهجؤمختصرفهذاوبعد....العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

....المطالبلثيلالطالبدليلوسميتهحمد....أالإماممذهبالأحمدالمذهب

ثلاثةالماءوأقسامالخبثوذاالحدتدفعوهىالطهارة!تاب

الهلاأنشهادةموتهقبيلمميزاًولوأقرمنبإسلامويحكمكذبوهولو

حياتهفيمخلصابهاأقرممناجعلنياللهماللّهرسولمحمدوأناللّهإلا

النعيم.وبجنانوعند

:الماديالوصفبيانات

معتاد-نسخ:لخطانوع

بدمشقالمراديةالمدرسة:ا!يخمكان:الناسخاسم

هـ2371:النسختاريخ

سم*1723:المقاس23:الأسطرعدد9.1:الأوراقعدد

حديما:الورقنوع

حمر.أوسودا:لحبرا

رطوبة.:الآفات

حديما:التجليد

هامشهوعلىمختلفالورقومقياسمختلفةوالخطوطشعرابياتآولهفي:ملافت

وحواشيتعليقات

3ْ3/7الأعلام-3/842المؤلفينمعجم:ا!در

1538()



)ففهطنبلا!(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الوددا:نوع

الحبر:

التبليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

312/2

حنبليفقه

الشكيومصيامفيرسالة

هـ."744ا"تالهاديعبدبنأحمدبنمحمد،المقدسيقدامهابن

لمفيهاالاختلافبيانّأومختصر،العيممسألةعلىالكلامفيفصل

اللّهرضوانالصحابةمنأحدعنولاوسلمعليهاللّهصلىالنبيعنيثبت

شعبانّ.منالثلاثينيومالصومإيّجابعليهم

ثبتولوالوجوبعلىيدللاالصحابةعنهذافينقلماأنّعرفمنقد

الأحاديثمخالفةومعغيرهمخالفةمعحجةتهكنلمبعضهمعندالوجوب

أعلم.وتعالىسبحانهواللّهالصريّحةالصحيحة

ي:

رقعة

اللّهعبدبنجابربنيوسفبنأحمد

اهـ.22/صفر/351

اسم5.21*7:المقاسمختلفةالأسطر:عدد-144(ق)6913

حديث.

أحمر.-أسود

حديث!

مرقمالأحكامعمدةلكتابفهرس()المجموعالنسخةاخرفييوجد

الصفحاتبأرقام

.3/78المؤلفينمعجم-5/326الاعلام

.2/801الطالعالبدر-6411/الذهبشذرات

)9201(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

:ملاحظات

المصادر:

)ففه!فبلر(

457

حنبليفقه

المقنعاختصارفيالمستقنعزاد

هـ."689ا"تموسىبنأحمدبنموسى،الـجاوي

منالفقهمختصرفيفهذابعدأما....ينفدلاحمداًللّهالحمدالبسملةبعد

وهىالطهارةكتاب..أحمدالإماممذهبفي..محمدأبو..الإماممقنع

.الـدثارتفاع

قدميهيزيلولاوشمالاًيميناًالتفت...الحيطةبلغفإذاواخرهالآخرناقص

الإقامة.فيويحدرالآذانّفيويترسلأدنيهفيإصبعيهويجعل

ي:

معتاد

سما7*12:لمقاسا02:الأسطرعدد13

حديث.

أحمر.-أسود

رطوبة.

الأخروناقصوتجليدترميمإلىويحتاجمفككةأوراقه

.8/327الذهبشذرات-/1706المكنونّإيضاح

7.032/الاعلام-3/929المؤلفينمعجم

)0301(



)ففهطفبلير(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

316

حنبليفقه

المقنعشرحفيالشا

ص.ا"682ا"تأحمدبنمحمدلبنالرحمنعبد،قدامهابن

النكاحفيالمـرماتبابتوكلتعليهباللّهإلاتوفيقيأوماالبسملةبعد

المحرماتأحدهاأقسامأربعةوهنالأبدعلىمحرماتضربانّوهن

..{..وتعالىسبحانهاللّهذكَرهنسبعوهنبالنسب

وأشهدعدتهافيإرتجعهاوإن:}مسألة:قولهعندوتنتهيالأخرناقصة

لأنهفاسدنكا!وأنزوجتهأنها..ذلكعلىالبينةوأقام..رجعتهاعلى

....(.تزوج

ي:

معتاد

023

يث.حك

سما6*5.12:لمقاسا12:الأسطرعدد

أسود

حديث

-أحمر

النكاحفيالمحرماتبابمنأولهايبدأالطرفينناقصةالنسخةهذه-ا

الطلاقمنالرجعةكتابإلىوتنتهي.النكاحكتابمن

فلتراجعالمطبوعوالكتابالأصلىهذابينالفروقاتبعضتوجد-2

.5/376الذهبشذرات-2/801المؤلفينمعجم

3/933.الاعلام-2/9018الظنونكشف

)3101(



)ففهحفبلير(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

014

حنبليفقه

قدامهلابنالمقنعاختصارفيالمستقنعزادشرح

اهـ"510ا"تصلاحبنيونسبنمنصور،البهوتى

أما....للاسلامهدايتهأرادمنصدورشرحالذيللّهالحمدالبسملةبعد

موسىالنجاأبوالدينشرفللشيخالمقنعمختصرعلى....شرحفهذابعد

.الحجاويالمقدسيعيسىبن....حمدأبن

أقرولوبحملهاإقرارليسبأمةواقرارهقلبهاالأرضربيملكولاذهبتلو

الأغصانشملوشجرةالأشجارشملببسْتان

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الحنبلياللبديياسينبنالحافظعبد:الناسخاسم

هـ.2281:النسخنَاريخ

اسم،5*ه13:المقاس27الأسطر:عدد238:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاشود:لحبرا

رطوبة.:الآفات

حديث:التجليد

وهيالتعليقاتبعضتعليقاتهامشهعلى،المقرومحمدباسمتملكأولهفي:ملافت

بنالتعليأحمداهـبخط430سنةالمؤرخةالمؤلفنسْخةمنمنقولةنسخة

منمنقولةالنسخةاهـوهذه780سنةالحنبلييوسفبنمحمدبنعلي

اهـ780سنةالمؤرخةالمؤلفبخطنسْخة

2/476العارفينهدية-1/706المكنونإيضاح:اهـدر

7/703الأعلام-3029/المؤلفينمعجم

)3201(



)ففه!فبلير(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

86

حنبليفقه

الأحكامعمدة

هـا"062ا"تقدامهبنمحمدبناللهعبد،قدامةابن

حمد!لعلىيفضلحمداًومستحقهالحمدأهلللّهالحمد:البسملةبعد

الإمكانحسباختصرتهالفقهفيكتابهذا..خلقهعلىاللّهكفضل

منيطهرطهورالماءخلقالمياهأحكامبابواحد..قولعلىفيهواقتصرت

.والنجاساتالأحداث

غيرإقراريقبللاوفصل..الحرالرشيدالمكلفأقروإذاالإقراركتاب

الآخرادعاهاثبمالابنفصدقةوديعةادعاهاالأولكَانوان....بشئالمكلف

باقراره.عليهفوتهالأنهلهويغرمهاللثانيشيءولاللأولفهىالابنفصدقة

:دي

نسخ

الرزا!عبدبنالكريمعبد

اسم*5.245.7:المقاس24الأسطر:عدد45

حديث.

حمر.أ-أسود

بلل-رطوبة

حديث.

سلومسيفبناللّهعبدباسمتملكالنسخةطرةفيجاء-ا

معتاد.نسخيالنسخةخط-2

الاسمإلاصاحبهااسممنيظهرولاوقفيةطرتهاعلىجاءكما-3

عليمحمدوهوالأول

.2/327المؤلفينمعجم-/467الاعلام

.2/1641الظنونكشف-5/88الذهبشذرات

3301()



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

المصادر:

)ففهطنبلر(

312/1

حنبليفقه

.الأحكامعمدة

هـ!"062تا"قدامةبنمحمدبناللّهعبد،قدامةابن

كفضلحمدحلعلىيفضلحمداًومستحقهالحمدأهلللّهالحمد

خلقه.علىاللّه

لهويغرمهاللثانيشئولاللأولفهيالابنفصدقالآخرادعاهاثم...

أعلمواللّهبإقرارهعليهفوتهالأنه

اللّهعبدبنجابربنيوسفبنأحمد

اهـ.35صفرا

سما7*12،ه:لمقاسا81:لأسطراعدد-137قا

حمر.أوأسود

3/1164الظنونّكشف

/2227المؤلفينمعجم

5/88الذهبشذرات-

/467الأعلام-

)3401(



)دففه!نبل!يى(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الاقات:

التجليد:

المصادر:

932

حنبليفقه

الحنبلى.الفقهفيالكافي

هـ."62ا"تْقدامهبنمحمدبناللّهعبد،قدامهابن

العتق:!تابباللّهإلاتوفيقيوماالبسملةبعدوابتداءهالأولناقصوهو

صلىاللّهرسولقالقالهريردأبورويمابدليلإليهامندوبقربةوهو

منمنهآرباًمنهآرببكلاللّهاعتقمؤمنةرقبةاعتقمنوسلمعليهاللّه

...النار

آدعىولوالدعاوى!تابفيقولهعندالنسخةهذهوتنتهيالأخرناقص

لآنالمنكرمنالأجنبينصيبالحا!مينتزعلمولأجبذبله.الدار

...نفسهعنينوبالشريك

دي:

معتاد

سما9*27:لمقاسا52:لأسطراعدد144

مشرقي.

حمر.أ-أسود

بلل-رطوبة

./467الاعلام-3/327المؤلفينمعجم

2/1387.الظنونكَشف5/88الذهبشذرات

)3501(



)ففه!نبلير(

:003الرقم

حنبليفقه:اهـفن

المختصراتآخصرشرحالمزهراتوالرياضالمخدرات!شف:العنوان

أهـ"ا.291""تآحمدبناللّهعبدبنالرحمنعبد،البعلى:المؤلفا!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الدلمجئ..فيالتفقهخيربهأرادمنصدرشرحالذيلفهالحمدالبسملةبعد

ولما....قدراًالعلومأجلمنالشريفةالشريعةبعلمالاشتغالفإنوبعد

الخزرجيمحمد.........تآليفالمختصراتبآخصرالموسومالكتابرأيت

الرحيمالرحمناللّهبسم..المخدرات!شفوسميته.....الحنبلي....

العزيزبالكتابتأسيا

الياءوتخفيفوكسرهاالهمزةبضموالأضحية..وآخرهالآخرناقص

والجمعضحاهأويقالضحاياوالجمع!سريةضحيةويقالوتشديدها

ضحى.أ

:الماديالوصفبياتْات

معتاد:لخطانوع

88:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأأسود:لحبرا

رطوبة.:الآفات

سمأ7كر4152:لمقاسا25:الأسطرعدد

حديث:التجليد

مصطفىباسهـاتملكأولهوفيتعليقاتهامشهوعلىبقعوبهالآخرناقص:ملاحظات

الحنبليسليمبن

3/413الأعلاح!-/259المؤلفينمعجم5ارودر

3601()



ففه!نبلير(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:تالاقا

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

883

حنبليفقه

ا()جالمنتهىغايةشرحفيالنهىأوليمطالب

هـ"1343ا"تعبدهبنسعدبنمصطفى،السيوطىمصطفي

فمنهمبعدأما..الدينفيللتفقههداناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

..الم!تهىغاية!تابألف...المقدسي.....يوسفبنمرعيالشيخ

آوليمطالبوسميته..شرحاأشرحهأن..المنتمينبعضمنيفالتمس

المنتهىغايةشرحفيالنهى

وآعيدإلىتخرجأن!ذلكأمتهأوالنصرانيةلزوجتهالمسلميآذن

البيع.!تابذلكيمنعهاأنولهبيعةإلىتذهب

نسخ

الحنبلىالنابلسيالحجاوىرب!أبو

اهـ.353

482

مشرقي

حمر.وآأسود

رطوبة

اسم*225.5:المقاس35:الأسطرعدد

حديث.

للموضوعاتفهرسآولهفي

334صالبشرروض-3/594المكنونإيضاح

7/234الأعلام-3/865المؤلفينمعجم

الم.301(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففهحنبلير(

883

حنبليفقه

2()جالمنتهىغايةشرحفيالنهىأوليمطالب

هـ"1243"تعبدهبنسعدبنمصطفى،السيوطىمصطفي

لالأنإليهالحاجةلشدةبعدهاوماالأنكحةعلىقدمهالبيع!تاب

.ولباسومشروبمآ!ولعنللانسانغنى

الآمة!ونبينتقدمفيمافرقولاتقويمهإمكانأوللأنهالولادتيوم

للاخرُ.والباقيجزالفاومنجزحدهمالاًأونصفينبينهما

ي:

نسخ

الحنبليالنابلسيالحجاويبكرأبو

هـ1253

577

مشرقي

حمر.وأأسود

أسم،335*ه:المقاس25:الأسطرعدد

حديث

)حديثة(.الرصاصبالقلمتعليقاتهامشهعلى

.3/865المؤلفينمعجم-334صالبشرروض

.3/594المكنونإيضاح-7/334الاعلام

3801()



)ففه!فبلايى(

884:الرقم

حنبليفقه:الفن

3()جالمنتهىغايةشرحفيالنهىأوليمطالب:نلعنو

هـ"1243"تعبدهبنسعدبنمصطفى،السيوطىمصطفي:ا!المؤ!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الترويجويسمىالأزهريقالالمبا!الوطىالعربكلامفيالنكا!كتاب

الوطئ.سببلأنهونكاح

اللّهبطاعةاللّهعبادةفيهذافيداخل!لهوالدينرسولهيطاعوأناللّهإلا

ورسوله.

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

نسخ.

الحنبليالنابلسيالحجاويبكرآبو

هـ13:القرنهـ1353

:المقاس25الأسطر:عدد395

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة

15!5*22

حديا:التجليد

:تملاحظا

:درلمصاا

بعدقالوسطفيخرموبه)حديثة(الرصاصبالقلمتعليقاتهامشهعلى

اهـ926سنةشطىالحليمعبدباسمتملكآخرهوفي331

234صالبشرروض-3/594المكنونإيضاح

7/334الأعلام-3/865المؤلفينمعجم

)9301(



!نبلير()فقه

:353الرقم

حنبليفقه:الفن

الخرقيمختصرشرجفيالمغني:ا!وان

"هـا063ت11قدامةبنمحمدبناللّهعبد،قدامةابن:ا!المؤلف

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

لزومالعربيةاللغةفيالاعتكافالاعتكاف!تاب-البسملةبعد

أوغيره...!انبراعليهالنفسوحبسالشيء

المسجدفيوالشراءالبيعويكره:فصل:قولهعندوينتهيالآخرناقص

.البيوعكتابمن....هريرةأبورويلمااسحاققالوبه

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:النهطنوع

937:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

اسود:الحبر

رطوبة.:الآفات

سما8كر53:لمقاسا71:لأسطراعدد

حديث:التجليد

القعدةذيشهرالخياطصالحالحاجبنسعيدمحمدباسموقفيةعليه:ملاحظات

اهـ702سنة

5/88الذهبشذرات-3/1635الظنون!شف:ا!ادر

4/67الأعلام-/3227المؤلفينمعجم

)0401(



)ففهحفبلير(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تايلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنمية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

136

حنبليفقه

الحنبليالمذهبفروعفيالمقنع

"هـ!062تا"قدامةبنمحمدبناللّهعبد،قدامةابن

زوالبلاالباقيالدايمحال!لعلىالمحمودللّهالحمدوالاستعانةالبسملةبعد

عبدآبيمذهبعلىالفقهفي!تابفهذابعدأما..غيرمثالعلىخلقهالموجد

وترتيبهجمعهفياجتهدتعنهاللّهرضيالشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمداللّه

لحافظيه.مقنعاويكونوفهمهحفظهوشتهل....وتقريبهوإيجازه

احتملخاتمفيفصقالوانبهمامقراكانفصفيهخاتمعنديلهقالوإن

تعيينه.فيإليهويرجعأحدهمالزمهوديناردرهمعليلهقالوإنوجهين

اهـ922سنةالأولىجمادى

157

آَوروبي

سما)6ه*32:المقاس23:لأسطراعدد

حمر.وأأسود

مقابلة.

قدالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهالفارسيالطرازعلىقديمجلدي

جوانبهبرزت

تصرفاتمنجلياذلكيظهر!ماأخرىنسخةعلىقوبلتقدالنسخةهذه

الناسخ.

ابنالإسلامشيخعنهاأجابمسألةهيصفحةبمقدارنقلالكتاببآخرألحق

ذلك.فيالمسبحةواستخدامبالأصابعالتسبيحعدفيمسألةفيوهيتيمية

5/88الذهبشذرات-3018/!الظنون!شف

4/67الأعلام-/3327المؤلفينمعجم

)4101(



ص



فق!لناقيعي





لمفعيدو(ففه)

:591الرقم

شيعيتصوف:الفن

)شيعي(دع!ا:نلعنواا

فضلك.منعليَّوافضعندكمنأهدنياللهم:المخطوطةبداية

أجمعينوالهمحمدعلىاللهوصلى:المخطوطةنهاية

المادكِا:الوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الحسينينعليباقربنرضا:الناسخاسم

اهـ.923:النسختاريخ

38:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الخبر

سطر:لأاعدد

)4501(

34*14:المقاس



الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادكِاالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:تلآفاا

التجليد:

:ملاحظات

لمفـيدو(ففه)

9122

شيعيفقه

وأذكارأدعية

يصلبحيثالتخاطبمجلسفيتحتهمنالوجهبشرة..وأولهالأولناقص

يجبإنمابلفلاتحتهمنالبشرةترىلاالذيأماالعسلسبيلعلىإليهاالماء

غسل.عليك

العملعلىللمواظبةالإخوانّوسايريوفقناوانّوامتنانهوجودهبعفوهويعاملنا

الكتابهذاتضمنهبما

اهـ.187

13سطر:لأاعدد191

سما0*61:لمقاسا

وأوربي.مشرقي

حمرواسودأ

ورطوبةارضة

قديم

مناجاةآخرهوفيوبقعتقطيعوبهتعليقاتهامشهوعلىالأولناقص

)6؟01(



)ففه!فعيد9يى(

:935الرقم

شيعيفقه:الفن

.اللإيمانحكامألىإالأذهانارشاد:الهنوان

هـ."726"تعليبنيوسفبنالحسْن،الحليالمطهرابن:المؤلفا!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الآعراضمشابهةعنالمتنزهوالدوامبالقدمالمتفرُدلله)الحمدالبسملةبعد

(.والأجسام

قواعدأوالفقهاءوتذكرةالتحريرفيأفدناهبمافعليهالتوسطأرادومن

..كتبمنغيرذلكأوالأحكام

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

محمدرضامحمدحاجيابن:الناسخاسم

9154شعبانا5:النسختاريخ

سما*ه36:المقاس14سطر:لأاعدد276:لأوراقاعدد

حديث:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

34/7.الشيعةأعيانّ-العلميةالكتبص!204/الكامنةالدرر:ا!در

2/237الاعلام-1/895المؤلفينمعجم

4701()



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:ايةب!

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:لأوراقاعدد

الورق:نوع

الحبر:

لعنمية:الأمورا

:تلآفاا

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

)ففهلمفعيد9يى(

914

شيعيفقه

صلاحل!ا

اهـ"243"تالطباطبائيعليبنمحمد،الطباطبائي

..فيقولبعدأما..العملإصلاحطريقلنامهدالذيللّهالحمدالبسملةبعد

والحرامالحلالمسائلفيهجمعتكتابهذاالطباطبائيعلىبنمحمد

.بالإصلاحوسميتهوالأحكامالسننفيهوأودعت

هوعنديوالآقربالآمرينبأحدصرحأحداأجدلم..واخرهالأخرناقص

الصغير!زوجفكاصغيراالمولىكانوإذاأحوطانهمعالثانيالاحتمال

145

مشرقي

أسود

5،16831:المقاس33سطر:لأاعدد

مقابلة.

ورطوبةأرضة

قديم

تملكختممعاهـ.371الدينعزعلىمحمدباسمتملكأولهفي

.تعليقاتهامشهوعلىمفككةوأوراقهنقولأولهوفيباسمه

.2/33!لأالعارفينهدية-2017ْ/الذريعة

1/19المكنونإيضاح-3/543المؤلفينمعجم

4801()



)ففهلمفعيمير(

8883/:الرقم

شيعيفقه:الفن

المذاهباختلاففيبحث:العنوان

تد.الجياعيئالصمدعبدحسين:المؤلفاسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

لهذاوقعبحثصورةفهذهوبعد..بهانعمماعلىللّهالحمدالبسملةبعد

وخمسينإحدىسنةحلبفيالجياعيالصمدعبدبنحسين..الفقير

وتسعمائه

عداءاولسبقلبهفيالإيمانواستقر..قدكانأنبعدوذلكوالمتعةكالمسيح

منهموقعومالهمصحأحوال!ثمخصوصاالثلاثةوسبعموماالستأهل

الشيعة.خواصعنوصارالحالحقيقةلهواتضحت

المادكلِا:الوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الأسطر:عدد2-45258من:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

اسود:الحبر

ورطوبةارضة:الاقات

)ممدوكَي(يمقد:لتجليدا

إطاراتداخل:ملاحظات

)9401(

سما5.6ثر5.36:المقاس33



)ففهلمفعيد9يى(

/1882:الرقم

شيعيفقه:الفن

والخمولالعزلةمنالعارفينوصفاتالتحصين:الهنوان

وو."41ا"تالحليفهدبنأحمد،فهدابن:المؤلفاسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

العبادومرشدالرشادموضعللهالحمد

هذاربفليعبدوا:اللّهقالكماالمؤلفقولعندوينتهيآخرهناقص

....البيت

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

15سطر:لأاعددب471:أ061:الأوراقعدد
سما531*2.:لمقاسا

اوروبي:الورقنوع

اسود:الحبر

ورطوبةارضة:الآفات

حديث:التجليد

اهـ.242سنةمؤرخسعدداودعلىباسمأولهفيتملكيوجد:ملاحظات

3/893الشيعةتصانيفالىالذدىلعة:المصادر

)0501(



)ففه!فـيد9يى(

868:الرقم

شيعيفقه:الفن

الديخاأحكامإحكامفيالمتينالحبل:العنوان

اهـا"310ا"تالصمدعبدبنحسينبنمحمد،العامليالدينبهاء:المؤلفاسم

....ا!رفانوبعد..القويمالطريقعلىدلناالذيللّهالحمدالبمتملةبعد:المخطوطةبداية

...ونقلهودرايتهالحديثعلموسيما..العامليالدينببهاءالمشهورمحمد

الدين.أحكامإحكامفيالمتينبالحبلوسميته

والكا!جعفربنوموسىالصادقمحمدبنوجعفرالباقرعليفيومحمد:المخطوطةنهاية

عليبنوالحسنمحمدبنوعليعليبنومحمدالرضاموسىبنوعلي

.الزمانصاحبالمهديالحسنبنومحمد

:الماديالوصفبيانات

تعليق-نسخ:الخطنوع

سما7*5371ةالمقاس12:الأسطرعدد233:قلأورااعدد

مشرقي:الورقنوع

الحبر:

:الافات

حمرواسودأ

ورطوبةأرضة

قديم:التجليد

هامشهوعلىاهـ.288سنةاميروزارتعليباسمختمأولهفي:تملاحظا

تعليقات

6/201الاعلام-3251/المؤلفينمعجم-2/273العارفينهدتِة:المصأدر

)5101(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:قلأورااعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلّيد:

)ففه!فـيدو(

432/2

شيعيفقه

الجنائزأحكامفيرسالة

وبعدوسلماله،محمد)!ذا(علىوصلىأنعمماعلىالحمد:البسْملةبعد

ا!تبانوالصلاحالتقوىأهلبعضمنالحاحعلىّ)كَذا(!ثرُاقدفانه

والمحظورالواجبذكرعلىمشتملةالجنائزأحكامفيرسالةلهم

حزنمنحَالىماوقالصحابهأبعضوعلىإبراهيمولدهعلىبكاالنبيإن

باليداوباللسانحزنمن!انماوامارحمةهووانماالعينفيأوالقلبفي

...السلامعليهالصادقوعنالشيطانّمنهوفإنما

معتاد.

الحسينيصالحبنابراهيمبنحسين

هـ.ا236اللاولربيع

سما0*51:اتسمختلفة:الأ!عدد1-48ب83ق

أسود

)5201(



)ففهلمفميمير(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

الأوراقا:عدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلّيد:

/4321

شيعيفقه

الصيامأحكامفيرسالة

ل!ثموأوضحالأنامخلقالذيللهوالحمدأتوكلوعليهأثقوبهالبسملةبعد

الشرابمنالطيباتلهموسوغوالحرامالحلاللهموميزالأحكاممبهمات

..الصيامفرضعليهموفرضوالطعام

وهكذاباليقينالعملالىالظناتباععنالاساطينبعضخلافعنخروجا

وهوبالتفصيلإليهالإشارةمرتوقدوقالقيلفيهماجميعإلىبالنسبةالحال

..الوكيلونعمحسبي

الحسينيعليبنصالحبنإبراهيمبنحسن

اهـ.236الأولربيع

:ستامختلفة:لأ!ا!د82

مشرقي

أسود

)5301(

ا15"ة



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:وراقلأاعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلّيد:

)ففه!فعيد9يى(

9282/

شيعيفقه

الإمامغيبةحالفيالجمعةصلاةإقامةفيرسالة

)د.ت(البصريالحسينيبنطالبأبيبنالقاسمأبو

حبيبهعلىوالصلاةالغامرةنعمهسوابغعلىللّهالحمد)بعدالبسملةبعد

حالعناليَّالمترددينسؤالتكرارطالفقدالطاهرةالعترةوآلهمحمد

علىالمعصومالإمامبغيبةأهلهابليالتيالأزمانهذهفيالجمعةصلاةشرعية

(القيومالحيصلاة

الدينيةوالنصائحالعلميةالقوائدمنعباراتهامطاويفياودعناهماالىفليتنبه

وجهقصدوهوحالاتهجميعفيوملاحظتهامطالعهافينظرهمحطولتجعل

وامايفنيلانعيمالىفأماتنصرمقليلعماالمهلةهذهانّوليعل!االعظيماللّه

الجحيم.سواءلىا

سطر:لأاعدد8(.-16)ق02

مشرقي

حمرواسودأ

.)مملوكي(قديم

)5401(

15

سما3*91:لمقاسا



)ففه!فـيدو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:لأوراقاعدد

الحتر:

:تفالآا

اليَجليد؟

112/2

شيعيفقه

وسننها.الصلاةواجباتفيرسالة

فان..الصلاةلعبادهشرعالمعيدالمبدئالحميدالوليللّهالحمدالبسملةبعد

اقربمنحاجتهبقضاءوإسعافهالطاعاتأفضلمنإجابتهمنالتماس

وماالمفروضاتالصلواتواجباتعلىتشتملموجزةرسالةاكتبانالقربات

المندوباتمنيسنحعساه

ويعطيوعمرةحجةألفمائةوثوابها)!ذا(وتهادواتصافحواانتقضتفإذا

منفليطلبالأصحابكتبفيمذكورةالمندوباتالصلواتوباقييسألما

بتشهد.ركعتانالنوافلوكلهناك

سما8*53:المقاس61:الأسطرعددب771-ب841من

حمروأأسود

وبلل.ورطوبةأرضة

)5501(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديِالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)مْفهلمفعيمير(

886

شيعىِفقه

والحرامالحلالمسائلفيالإسلامشرائع

هـ.""676"اتيحيىبنالحسنبنجعفر،الحليالمحقق

اما..حامد!لحمدهانتشارجؤيقلحمداأحمدكانياللهمالبسملةبعد

الأحكامفيمختصرُاكتاباعليهأمليأنسألنيبعد

يجعللاوانمتمس!ينبحجتهمسالكينيقتضاهأننسألهخمسهحكيممن

ذلكوليانهشفاعتهمفيالداخلينشفعتهمخلصاًمن

نسخ

اسماعيلبنحسنبنعليالدين!مال

سم*2417:المقاس15سطر:لأاعدد355

مشرقي

أسود

وبللورطوبةأرضة

حديث

للموضوعاتفهرساولهوفيوالفقهالنبويالحديثفينقولأولهفي

عبدباسمتملكآخرهوالتفسيروفيوالحديثالفقهفينقولآخرهوفي

اهـ.730سنةالكيلانيالرزاق

2/186.الذريعة-2/43المكنونايضاح

3/133الاعلام-1/094المؤلفينمعتم

)5601(



)ففه!فـيد9يى(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:تلآفاا

التجليد:

:تملاحظا

123

شيعيفقه

34،مجوالحرامالحلالمعرفةفيالأحكامقواعدشرح

هومتجرجمعهيالمتاجر!تابقوله..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

..القتيلبمعنىكالمقتلالتجارةبمعنىميميمصدرأما

نفسهعندعواهنفىانوامابيعهناكيكنلممالكايكنلماذافانه

المقتضىلحصولالشفعةيسْتحقفانهالملكأصللنفىيتعرضولمفقط

نسخ

الشهرزاديصالحمحمدقاسمملاابن

هـ.6801

703

مشرقي

حمروأأسود

سطر:لأاعدد

ورطوبةأرضة

قديم

تعليقاتهامشهعلى

)1557(

سما9*42:اتس33



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

الأوراقا:عدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ففه!فعيد9يى(

1142

)شيعي(وأورادأدعية

الكاملةالصحيفة

هـ."49ا"تعليبنالحسينبنعليبنالعابدينزين،العابدينزين

بنمحمدالحسنابوالشرفبهاءالديننجمالأجلسيدحدثناالبسملةبعد

قالاللّهرحمهالحسنىالعلوىيعييبنمحمدبنعلىبنأحمدبنالحسن

لخزانةالخازنشهرياربنأحمدبنمحمداللّهعبدابوالسعيدالشيخاخبرنا

طالبابيبنعلىأميرالمؤمنينمولانا

يامنهمضىفيمااحسنتا!ماعمريمنبقيفيمااحسانكوتتمانسأهل

الراحمينأرحم

نسخ

اهـ.912

اسم17*ا:المقاس11سطر:لأاعدد155

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

هامشهوعلىومخالفحديثبخطالاولىالورقة،اللغةفينقولأولةفي

تعليقات

./1518الذريعة-4/277الاعلام

.48العربيالتراث-3/427المؤلفينمعجم

)5801(



ثفعيد9يى()فمه

الرقم:

الفن:

:الثنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

13282/

)شيعي(وأورادأدعية

الكاملةالصحيفة

هـ.ا"49"تعليبنالحسينبنعليبنالعابدينزين،العابدينزين

بنمحمدالحسْنأبوالشرفبهاءالديننجمالأجلالسيدحدثناالبسْملةبعد

قال...الحسينيالعلوييحييبنعمربنمحمدبنعلىبنأحمدبنالحسن

لخزانةالخازنشهريارعمربنأحمدبنمحمداللّهعبدأبوالسعيدأخبرنا

طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرمولانا

المؤمنينوكهفاللايدينعصمهفهومتأخرعنهيتأخرولامتقدميتقدمهوالا

....ةوعرو

نسخ

سم*139:المقاس13الأسطر:عدد3-30180قمن

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

هامشهوعلىتقطعبهحمادةبنعمرمحمدأبوبرسممؤلفوهو

طمسآخرهفي،تعليقات

./1518الذريعة-4/277الاعلام

84العربيالتراث-2/427المؤلفينمعجم

)9501(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:لأوراقاعدد

الورق:نوع

الحبر:

:تلآفاا

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

)ففهلمفعيد9يى(

/8881

الشيعةفقه

الطوائفمذاهبمعرفةفيالطرائف

هـ."ا664"تجعفربنموسىبنعلي،طاووسابن

الاسلامأهلا!ثرفوجدتشريعتهجؤاتباعهحالوفي..واولهالأولناقص

مذاهب.الأربعةوهموالحنبليةوالشافعيةوالحنفيةالمالكية

نالوجبالحقبغيرقومفيهوخالفشريعتهممنخلاففيهوقعما!ل

البصائرأهليعرفهخلافالجميعففيالشريعةجميعيتركوا

منا-254

مشرقي

حمروأأسود

:المقاس15لأسطر:اعدد

ورطوبةأرضة

مملو!يقديم

إطاراتداخل

.1/715العارفينهدية-3/82المكنونايضاح

5/26الاعلام-2/535المؤلفينمعجم

)0601(

5،365/16*



لمفعيدو(ففه)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:ملاحظات

:درلمصاا

188/1

المساعيونجاحالداعيعدة

841هـا"ا"تفهدبنمحمدبنأحمد،فهدابن

الظلماء....وكاشفومفيضالبلاءورافعالدعاءسامعللّهالحمد

النفوساشرفعلىوصلىالصالحاتتتموبنعمتهالخيراتوليإنه

.الطاهرات

فارسي

هـ.108

اسم03"3:المقاس15سطر:لأاعدد016

مشرقي.

أسود.

آحمداللّهالىالفقيرتسويدهمن)فرغنصهماالمخطوطآخرفيجاء

احدىسنةالاولىجماديعشرسادسصباحهاالاثنينليلةفهدبن

منتسويدهمنالفراغاتفق)قدنصهماذلكبعدجاء..(ثم..وثمانمائة

..منعشرالفقيرسادسالكاتب

.3/893الشيعةتصاريفالىالذريعة

)6101(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:درلمصاا

)ففهلمفـيد9يى(

554

شيعيفقه

والحرامالحلالمعرفةفيالأحكامقواعد

هـ."726ا"تعلىبنيوسفبنالحسن،الحليالمطهرابن

بارسالالمتفضلالآلاءوترادفالنعماءسوابغعلىللّهالحمدالبسملةبعد

معرفةفيالاح!امقواعد!تابفهذابعداما..الدهماءلارشادالانبياء

الولدوهوعلىّواعزهمالَّىالناساحبلالتماساجابة..والحرامالحلال

محمد..العزيز

وصيتيهذهوالنسيانوالخطاوالنقصانالخللمنتجدماواصلحفاكمله

....عليكخليفتيواللّهاليك

نسخ

الشريف.مخمدبنأحمد

هـ.886شوالغرة

سما7*36:لمقاسا12سطر:لأاعدد346

مشرقي

حمرواسودأ

.34/277الشيعةاعيانّ-1/895المؤلفينمعجم

3/227الاعلام-2/242المكنونايضاح

)1562(



)ففه!فعيد9يى(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطةبداية

المخطوطةنهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالطمية:

:الاقات

التجلّيد:

:ملاحظات

:لمصادرا

887

الشيعةفقه

(ا)بوالحرامالحلالمعرفةفيالأحكامقواعد

هـ."736ا"تعليبنيوسفبنالحسن،الحليالمطهرابن

قواعدكتابفهذابعدأما..النعماءسوابغعلىللّهالحمدالبسملةبعد

...الفتاوىلبفيهلخصتوالحرامالحلالمعرُفةفيالأحكام

قبلفماتلكوالباقيزيدإلىوبعضهاصرففقالمالاًاليهدفعلوالتاسع

ينعزللمموتيبعدإليهأدفعقالولوالعزل

نسخ

صفهانا:النسخولنالحسينيطالباميرابوبنالقاسمابو

هـ.ا740

سطر:لأاعدد256

مشرقي

حمروأأسود

اهـ.0080علميةمقابلة

ورطوبةأرضة

سما9*53:لمقاسا71

حديث

شرحاولهوفيتعليقاتهامشهوعلىوالحديثالفقهفينقولوآخرهأولهفي

مقابلةاخرهفيوالقواعدلخطبةالفوايدبجامعالمسْمىالأحكامقواعدخطبة

طياراتوبهالرحمنعبدبنصفيلمحمداهـ.080سنةوتصحيح

24/277.الشيعةأعيان-2/242المكنونإيضاح

2/227الاعلام-1/895المؤلفينمعجم

1563()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

)مْفهلمفعيد9يى(

7911

الشيعةفقهصولأ

الشيعيالفقهصولأفي!تاب

(1234سنةحيا)كانالشيرازيباقربنعلي،الشيرازي

باضفيقولبعد..أماالأفكارمطارحعنتعالىالذيللّهالحمدالبسملةبعد

..الفقهاصولفي!تابااصنفاأنأردتما!ثيراأني..الشيرازيعليبن

لتعارضهابمرجحالطرفيناحدانفرادصورةعلىحملهافينبغيالتعارضدفع

بالصواباعلموالله..بينهاالجمعإمكانوعن

نسخ

)المؤلف(الشيرازيعليبنباقر

اهـ.234

014

مشرقي

حمرواسودأ

ورطوبةأرضة

سم31ممر1503:المقاسسطر:لأاعدد

حديث

بعضهامشه!ثيروعلىتقطعبهحسينغلامالسلطانبامركتب

.التعليقات

)6401(



)ففهلمفعيد9يى(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الغط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:تفالآا

التجليد:

:تملاحظا

36

تفسيرشيعي/القرآنعلوم

الشيعيالتفسيرُفيكَتاب

منولا!انشيءمنلاالذيالمنفردالأحدالواحدللّهالحمد:البسملةبعد

لهفليستمفالأشياءوبانتالأشياءمنبانقدرةبل)(كوّنماخلقشيء

...الأمثالفيهيضربحدولا)(تنالصفة

و!فارجهلابيفيالرحيمالرحمناللّهبسْماياتسبعوهيأرأيتسورة

فويلقالثمالمسكينطعامعلىيحضولااليتيميدعالذيفذلكقريش

.ساهونصلاتهمعنهمالذينللمصلين

345

مشرقي

91سطر:لأاعدد

سما5/8*5.42:لمقاسا

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

الداخلمنكرتون،زخرفيةعلاماتعليهتظهرولاالخارجمنقديمجلدي

العزيزالكتابفيآيةلكلوليسالآياتلبعضهوإنماالتفسيرُ-هذاا

كثيرُفيالكلماتلبعضالتفسْيريةالتعليقاتبعض-توجد2

التعريفيةالحمراءبالخطوطالقرُآنيةالنصوص-ميزت3

.عديدةمواضعفيالمفرداتلبعضتصحيحاتتوجد-كما4

)6501(



الرقم:
الفن:

:نلعنواا

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

:ملاحظات

:درلمصاا

!فعيد"()فقه

893/1

شيعيئفقه

الاح!وأ!علمفيالوصوأ!مبادف

هـام:736اتاعليبنيوسثفبنحسن.الحليمطهرابن

!تعاخبحثلا؟-.الفهرصلى.والاحَرامالجلاأ!ذأيا..للَه)الحمدالبسملةبعد

...(الآصوأ!!لمالىالوصوأ!مبادى..

يخا!!ليهدليا!لاتومأ!ف!عا؟لاامدليلعليههلالنافيأنفيألناس)أختلف

ا!شحقىيخخوالمست!ـبلفيب!ماتهظنيوجبألاصليالعدمبذلكَالعلمأنآرأدوأ

دليل(منلهلابدبالنفيوالظنالعلملانباطلفهوغيرهارادوا

نسخ

الموسويالياساحمد

اهـ.190

اسم91*3:المقاسعددالأسطر:-.6(ا95)من

-حديثمشرقي

حمروآسودآ

ورطوبةآرضة

!تإرذهبوقد(ترميمبها)وهيممزقةالمخطوطمنالاولىالورقة

صاحبها.يعرفلاالاصلعلىمختصرةحاشيةوتوجدمنها

الكثير.الغالبفي)غيرمنقوص!(نسخخطهالمخطوص!

24/277.الشيعةاعيان-3/337الاعلام

3/423المكنونايضاح-1/895المؤلفينمعجم

1566()



)ففهثفعيدء(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النصخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد.

:ملاحظات

:درلمصاا

33

)شيعي(تفسير/قرانعلوم

ال!ـرانلعلومالبيانمجمع

هـ."ا548"أتالفضلبنالحسنبنفضلةالطبرسي

الترشيبشالنظمحسمنفيوالتخذيبالتلخيحسغايةبْهوحَتابلتاليفوأبتدآت

انهثخر!لممننهو!يمفحصهـوحـد5)حَذأ(ولخوتيوفنونهالعلمهذاأعآنويجمع

التـرا!لعلومالبيانمجمعوسميته..ولغاتهو!!رأبه)حَذا(

ما!منخاأ!ضمأهووماوالإن!يرالجنحَمحاهددلالغيريتصلمايتناولوصابروا

أخمزأدَ!ا!أ!اصنوألذبالمسلم!!صنالدفاعفيهيدخلاورأبطو.النكسرجهاد

باحاج!فص3األملإرلحمي!الإتتماروأجروالزوالمناهيجميع!رالانتها-يتناوا!اللَه

التوفيق.ودالفهوالنجاحالفلاحذلك- حملع

نسخ

الحسينبنعليبنمحمدبنطالبابو

أهـ.131القعدة37

!سا9*2فى9:سلمقااسطر:الّاعدد365

وروبي!-مشرقي

حمرآوسودآ

وبللآرضة

منلعلهآخربجلدالكعبورقعالخارجمنقديمبجلدغطى!رتون

الماعزجلود

انكاذحَرناحيثمنوابتدأ،هاالاولناقصةالنسخةهذه

ألاحمرباللونال!ـرانيةالآياتنصوصميزتولحَنممزوبمالتفسيرهذا

عليمحمدعزالدينباسمتملكختمق/1فيجاء

.2/623المؤلنكينمعجم-2/6301الظنونحَشف

5148/الاصلاحص-03/34الشيعةتصانيفالىالذريعة

6701()



)ففهلمفعيد9يى(

:1216الرقم

الشيعةفقهاصول:الفن

الفقهاصولعنبالنصوصالمبرهنةالاصوليةالمطالبمختصر:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

اهـ.(950حيا)كانالشروينياللّهعبدبناللهعبد،الخراساني

الاَيةمنالابعلىالابمعقودةبتحريمالحكمانّحيث..واولهالاولناقص

الاشتراكتقديرعلىاذالوطئفيالنكاجمجازيةعلىموقوف

وصلىالو!يلونعمحسبيوهوالمهماتفيوالتكلاناللهعندوالعلمواولى

المطالبمناختصرناهماهذا..الطاهرينبيتهوأهلمحمدعلىالفه

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

عليبنالقاسمابو:الناتاسم

اهـ.131:النصختَاريخ

سمااا*ه59.1:الميَاس15سطر:الأعدد015:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

الحبر:

:تلآفاا

حمرواسودأ

رطوبة

قديم:التجليد

على،هـ.9501سنةالمؤرخةالمؤلفنسْخةمنمنقولةنسخةوهي:تملاحظا

الاولوناقصتعليقاتهامشه

2/256المؤلفينمعجم-الظاهريةالمخطوطاتفهرس:المصادر

6801()



)ففه!فعيديى(

112/1:الرقم

شيعيفقه:الفن

لنافعاالمخترُ:العنوان

هـ.ا"676ا"تيحيىبنالحسنبنجعفر،الحلىالمحقق:المؤلفا!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

وحصرةالعابدينعبادةعظمتهفيصغرتالذيللّهالحمدالبسملةبعد

المختصرفيموردفانيبعداما..الحامدينألسنةنعمتهشكر)كذا(

.محررةوعبارةمحيرةالمعتبربألفاظالمذهبخلاصة

علىبالجنايةضمانهاويختصمالاتلافولابهيمةالعاقلةيعقللاالثالثة

مطولهمتتصرينحصرهوقصدناذكرهاردنامااخروهذاحسبالأدمى

محصله.محررين

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

جرياقانينيوانحسينمحمد:الناتاسم

اهـ.173رجا:النسختاريخ

سما*358:المقاس61سطر:الأعددأا:48باقا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمرواأسود:!برا

وبللأرضة:الآفات

قديمجدديما:التجليد

.1/094المؤلفينمعجم-2/123الاعلام-2/186الذريعة:لمصادرا

5/95المرعشيمخطوطاتخزانةفيالعرييالتراث

!9601(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ففهلمثعيد9يى(

4201

شيعيفقه

النافعالمختصر

هـ676.11ت"يحييبنالحسنبنجعفر،الحلىالمحقق

اليدينوغسلوالتسميةبهاوالآغترافاليمينعلىالاناءوضعوأولهالأولناقص

.الاغترافقبلللغائطومرتينوالبولللنوممرة

ضمانهاويختصمالاتلافولابهيمةالعاقلةيعقللاالثالثةالاظهرعلىولد

.ذكرهاردنامافهذاحسباالادميعلىبالجناية

نسخ

عباسبنحسن

سما!ا*32و5:المقاس13سطر:لأاعدد703

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

حديث

التر!يةباللغةنقولآخرهفي،الاولوناقصتعليقاتهامشهعلى

.223/1الاعلام-286/1الذريعة

المرعشيمخطوطاتخزانةفيالعرييالتراث-1/094المؤلفينمعجم

)0701(



)ففهثفعيد9يى(

6011:الرقم

شيعيفقه:الفن

النافعاف:العنوان

هـ."676ا"تجيىبنالحسنبنجعفر،الحلىا!ق:المؤلفا!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

بعداما..العابدينعبادةعظمتهفيصغرتالذيللّهالحمد:البسملةبعد

وعبارةمحيرةالمعتبربالفاظالمذهبخلاصةالمختصرهذافيموردفاني

.محررة

حسبالادمي.علىبالجنايةضمانهاويختصمالأتلافولا..العاقلةيعقللا

محصله....محْتصرحصرهوقصدناذكرهاوردنامافهذا

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

هـ.ا610:النسختاريخ

03131"ة:المقاس13سطر:لأاعدد268:لأوراقاعدد

مشرقي:الورقنوع

حمرواسودأ:لخبرا

رطوبة:الآقات

قديم:التجليد

:ملاحظات

:درلمصاا

اوراقهوبعضنقولاولهوفياهـ.503سنةعليعبدتملكاولهفي

.الكلماتبعضطمسبهكثيرةتعليقاتهامشهوعلىمفككه

.2/231علاملاا-2/861ريعةلذا

5/95المرعشيمخطوطاتخزانةفيالعربيالتراث-ا/.!4المؤلفينمعجم

)7101(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النصخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لمفعيدو(ففه)

928

شيعيفقه

الاحكاممدارك

اهـ.(326"اتمحمدبنجوادمحمد،الحسينيالعاملي

واحراهابالتعظيمالفضائلاحقفانوبعد،وتبدأالمقدمةمنالأولالجزءمبتورة

مسائلفيالاسلامشرائع!تابوكان...استجلابفيوأتمهاالتقديمباستحقاق

..والحرامالحلال

فيوجدتمالانهاوالسابعةوالسادسةوالخامسةالرابعةوبقيتالمسْألةهذهتمامبقي

النسْخ.حينالنسْخة

ي:

معتَاد

الموسويعباسبنمحمدبنعلي

اهـ.027

سم13*33:المقاس38سطر:لأاعدد036

مشرقي

حمرواأسود

رطوبة

قديم

بنمحمدباسمتملكاخرهوفيطياراتوبهالمقدمةمنالأولالجزءمبتور

إبراهيمحسن

3/202المؤلفينمعجم

)7201(



)ففه!فعيد9يى(

885:الرقم

الشيعةفقه:الفن

الفلاحمفتاح:العنوان

اهـ."310!"تالصمدعبدبنحسينبنمحمد،العامليبهاءالدين:المؤلفاسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

محمدالعباداقلفانوبعد..النجاةجادةعلىدلناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

..تآليفالدينإخوانمنجماعةمنيّالتمسقد..العامليالدينببهاءالمشتهر

الفلاجمفتاحوسميته..مختصر

خصيةوجدحيثالعلولذيالعقابشديدالتوبقابلواخرهالأخرناقص

.والاحسانالعفوبنعوتمحفوفةوجعلهاالانتقام

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

15سطر:الأعدد144:لأوراقاعدد

سم9!"ة91:ستا

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:الحبر

رطوبة:الآفات

مملوكيقديم:التجليد

على،الآخروناقصمفككهواوراقهحسينمحمدباسمتملكأولهفي:ملافت

تعليقاتالسْطوروبينهامشه

.3/273العارفينهدية-2/368الشيعةاعلام:درلمصاا

6/201الاعلام-3251/المؤلفينمعجم

7301()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

المجر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

لمفعيدو(ففه)

585/1

شيعيفقه

الفقيهيحضرهلامن

هـ."38اا"تالحسينبنعليبنمحمد،القميبابويهابن

ومناليهالتحاكميجوزمنباب.والاحكامالقضاياأبوابالبسملةبعد

مصنفالفقيهالقميبابويهابنالحسينبنعليبنمحمدجعفرابوقاللايجوز

قالالجمالمكربمبنسالمخديجةابيعنعايزبنأحمدروى.الكتابهذا

..اللهعبدابوقال

عناللّهعبدبنسعدعنابيعنرويتهفقدالخفافطريفبنسعدكان

سعدعنثابتبنعمرعنعلوانبنالحسينعنالنهديمسروقابيابنال!ثثم

.الخفافطريفبن

نسخ

التبريزيمقيممحمدبنسميعمحمد

اهـ.\/لم10الحجةذي91

سم03)ه*.593:المقاس23الأسطر:عدد(1-97ا)ق971

إوربي-مشرقي

حمروأسودأ

رضةأ

قديم.

فيهالآرضةالأكللشدةعاجلترميملىايـتاج

ص)هذاكتابهفيبابويهابناسانيدذكَرُآخرهلىا(18.)ق/منأخرهفيجاء

ذجَا03آو93تاريخفيالنسخةناسخنفسنسخهاوقد(الفقيهيّحضرهلا

..العامنفسمنالحجة

.4/83الانساب-6427/الاعلام

3/705المؤلفينمعجم-2/226الذريعة

)7401(



ففه!فعيد9يى(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1148

شيعيفقه

العبادنجاة

أهـ.ا"266"تمحمدبنحسنمحمدالجواهر،صاحب

علىالمشتملةالطهارة!تابفهذهبعداماالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

فيالاولفصلانففيهاالمقدمةاماوخاتمةمقاصدوثلاثمقدمةوفيهمسائلها

المطلق.الماءفيالاولمباحثوفيهالمياه

مراعاةوالاحوم!الاصحعلىرمضانشهر!كفارةالاعتكافوكفارة

والاسرار.الاموربحقايقالعالمهوواللّهالطهار!فارةمثلفيهاالترتيب

نسخ

الطباطبائيمحمدبنالقاسمبنالدينفخر

اهـ.211

32"ة،17:المقاس13سطر:لأاعدد153

حديث

حمروأأسود

رطوبة

قديم

باسمأخرتملك،الطباطبائيالدينفخرباسمتملكختمأولهفي

تعليقاتهامشهعلى،وأدعيةنقولاولهوفيالإسلامصدرالسلطان

والأسودالأحمرادبالمد

.2031/الشيعةأعلام-2/625المكنونإيضاح

6/29الاعلام-3/421المؤلفينمعجم

)7501(



إدارة.والتراثوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس160ء.9ا

العامة.المكتبات

إدارة/القطريةالكتبدارمخطوطاتفهرس

للثقافةالوطنيالمجلس:الدوحة-.العامةالمكتبات

.5002،والتراثوالفنون

سم.24؟ص

515/5002:القطريةالكتببدارالإيداعرقم

9-68-58-21999:)ردمك(الدوليالرقم

القطريةبدارانكتبالايداعرقم

م515/5002

ه

طإك!!قَبة-ي!في!!ل!؟

3081!.4لكليمون-قر-ا&وحه-0041-ص





أتج!!ما
اللِثقَّاَفَ!ولأ!فما!ؤلتُزَت.

مهِأِلعُأتَارَةورإيَمُت!اِدَ

،2!ر،برثاص
ل!،4-

ذاابَ

تجثُ!ائ!ابرافيمس!لجلِالىالككؤديرمق

!أِفأألمجبئأ



لتتكمؤا!تاجفاخئمتؤ

ئإفئيشال!لأ

فظعزولمحتئ3ميزأ





ثئى

وقيا

ءثي

م!5ء4

!ئ!فس

الأمسل!



ح!



لألضحأ[مكتو

المؤضوع

رشادل!والوعف!ا[

النبويةالسيرة

اللغةأ4

والقوافيالعروض

...البلاعْةا-08

--لوصبع"ا

ضياتالريّا

ص-صا--الهيئة-11

12

الأحياء13

الآدابا15

والجغرافياوالتراجمالتاريحْا16

الفارسيةاللغة

التركيةاللغةا18

لصفحهَ

8501

9115

3013

3913

1417

1451

1563

1573

1615

9161

1625

1637

1641

1645

1655

1771

5917

7917



-



فى!لناتال!ا9محظلوا

)8501(



.



،محظ،{لص!فـا!ه(

الرقم:

ا.:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

النهط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالطمية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

9301

رشادوإومحظ

الزواجربمختصرالنواظراتحاف

.اهـا"037"تعمربنمحمدبنبكرأبو،الملا

ا!وناجر!تابفإنبعدأما...شاءمنوفقالذيللّهالحمد...البسملةبعد

..جليلكَتاب..ال!ثثميحجرابن..الإمامألفهالذيالكبائراقترافعن

اتحافوسميته..ألخصهأنحببتأ...فيهبالقراءةالمشتغلينبعضرأيتولما

النواظر.

مناللّهجعلنا"تعملونكنتمبماأورثتموهاالتيالجنةتكلمواأنونودوا"

وأمنناوإحسانهو!رمهجودهل!ثموأدامرضوانهعليهمأحلالذينالجنةأهل

خبيروبالإجابةقديرشيء!لعلىإنهوالمحنالفشسائرعنالدارينفي

امين.

نسخ.

اهـ038

سما6*33:لمقاسا2.:لأسطراعدد313

مشرقي.

حمر.أ-سودأ

بلة.مقا

رطوبة.

)مملو!ي(قديم

المال!يعلىبنالرحمنعبدباسمتملكأولهوفيمف!كةأوراقهبعض

وتصحيحمقابلةاهـبه236سنةالمؤرخةالمؤلفنسْخةمنمنقولةنسخةوهي

.تعليقاتهامشهعلىاهـ،028

.3/07الاعلام1/446-المؤلفينمعجم

8701()



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:عددالأوراق

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ومحظ،!،!فعاء(

6001

وإرشادوعظ

الذهبأطباق

هـا".006ا"تالدينشرفاللههبةبنالمؤمنعبد،الأصفهاني

...كرمكجلابيبمناسبلتماعلىنحمدكأنااللهمالبسملةبعد

نأالخوتيمحمودبنأحمد..اللّهأولياءمنولىإلىأشارفقدوبعد

أطباقوسميتها..والخطبوالنصيحةالوعظفيمقالةمائةلهأجمع

الذهب

ربهإبراهيمابتلىوإذفضمهنالقدسجبالعلىأجزاؤهاتفرقتفصاح

وسلم.محمدآلوعلىمحمدعلىصلىاللهمفأتمهنبكلمات

ي:

نسخ.

سما0*81:سلمقاا1.:لأسطراعدد142

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

!مملوكي(قديم

تعليقاتسطورهبين،ختممعالدينتقِىمحمدباسمتملكأولهفي

الفارسيةباللغةالأحمربالمداد

اص003سركيسا-1/16الظنونّكشف

.4/017الاعلام

8801()



ومحظ،ا،لهفعا!(

933/4:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

الولدأيها:نالعنوا

.هـا"505تا"محمدبخامحمدبنمحمد،الغزالي:المؤلف

لازم...الطلبةمنواحداًأنّاعلم...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداية

الغزالي.متمدحامدأبى...الشيخخدمة

القبرعذابمنوصكشيرتناوأولادناوأمهاتناآبائناورقابرقابناواعهض:المخطو!نهاية

اللّهأطالالعزيزوالمحبالولدأيهااعلم...الراحمينأرحميابفضلك

ء.بقاك

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اللّهعبدبنمصطفي:الناسخاسم

هـ739:الناسخنَاريخ

سما5.6*1512:المقاس11:الأسطرعدد3663-من:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشودالحبر:لون

رطوبة.-ارضة:الآفات

قديم.:التجليد

الهامشعلىوتعلّيقاتالفارسيةباللغةترجمةالسطوروبينهامشهعلى:ملاحظات

الفارسية.اهـباللغة577سنةالدينلمحيشعراخرهوفي

/1216الظنونكشف-401/الذهبشذرات:المصادر

.7/23الاعلام-3671/المؤلفينمعجم

)9801(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الحْط:نوع

الناسخ:اسم

الناسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ومحظو!،ثفعا!(

549/3

رشادوإوعظ

الولدأيها

.هـا"505ت"محمدبنمحمدبنمحمد،الغزالي

الطلبةمنواحداًأنوبعد...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

"احامدأبيالإسلامحجةالدينزينالإمامالشيخخدمةلازمالمتقدمين

حضرتإلىكتبتحتى...العلوممنأنواعاًقرأتأنيفقال...العزالي"

.الإسلامحجةالشيخ

الراحمينأرحميابرحمتكالدنياطلبفيأموتأنبكأعوذإنياللهم

ربللّهوالحمدأجمعينوصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللّهوصلى

.الكتابتمتالعالمين

ي:

بكربنمصطفيبنعلى

هـ.0124

بازارى"ا"عثمانشبنه:اث!ن

سماا"ه*81:المقاس71:الأسطرعدد41.-21هفمن

مشرقي.

حمر.وأاسوذ

رطوبة.

)مملو!ي(قديم

وأدعية.نقولاخرهوفي،تعليقاتهامشهوعلى،إطاراتداخل

4/01الذهبشذرات-1/216الظنونكشف

.7/22الاعلام-3671/المؤلفينمعجم

)0901(



(!ر!فعا،!ومحظ

الرقم:

الفض:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالطمية:

التحليد:

:ملاحظات

المصادر:

559

وإرشادوعظ

الولدأيها

.هـةا555تا.محمدبنمحمدبنمحمد،الغزالي

الطلبةمنواحداًأنّوبعد...العالمينربللهالحمدالبسملةبعد

..حامدأبيالإسلامحجةالدينزينالإمامالشيخخدمةلازمالمتقدمين

إلىكتبتحتى..العلوممنأنواعاًأنيقرأتفقال...."الغزاليا"

.ودعاءنصيحةمنهوالتمس..الإسلامحجةالشيخحضرت

الراحمينأرحميابرحمتكالدنياطلبفيأموتأنبكأعوذإنياللهم

ربللهوالحمدأجمعينوصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللّهوصلى

.الكتابتمتالعالمين

ي:

نسخ.

باشامحمدالكبروىجامع!:اتولن.أفنديعمربنطاهر

اسماا*5.6:المقاس15الأسطر:عدد33

مشرقي.

وأحمر.أسود

زخرفة.-تذهيب

)فارسى(قديم

.إطاراتداخل،التعليقاتبعضهامشهعلى

4/01الذهبشذرات-1/316الظنونّكشف

.7/22الاعلام-3671/المؤلفينمعجم

)1901(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

الناسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)،محظوا،!فعا-(

660113/

رشادوإومحظ

الولدأيها

.هـا"505تمحمد"بنمحمدبنمحمد،الغزالي

المتقدمينالطلبةمنواحدأنّاعلم...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

كَالاحياءالشيخمصنفاتكانوإن...الغزالىالإمامالشيخخدمةلازم

وغياهـ.

الذيالدعاءوآمادعائكصالحفيتذكرنىآنّمنفيهتنسانىولا

أوقاتكفيالدعاءهذاوإقراءالصحاحدعواتفيفاطلبهمنيسألت

.الصلواتخصوصاًاعفاب

تعليق.

الترابيعلىبنإبراهيمحاجي

هـ889

بودينالنسخ:مكان

اسم*023:المقاس02الأسطر:عدد451-136قمن

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

)مملوكي(قديم

الأخبارفردوسكتابمنالحديثفينقولاخرهوفيتعليقاتهامشهعلى

والتفسيرباللغةوالفرائضالحديثفيوغيرهللغزاليوأدعيةنقولآخرهاوفي

.164ا-46قمنوالتركيةالعربية

4/01الذهبشذرات-1/316الظنونكشف

.7/22الاعلام-3671/المؤلفينمعجم

)2901(



)،سكظ،!،لهفعا!(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

939/2

رشادواوعظ

.الآخرةطريقإلىالهدايةبداية

هـ.555تمحمدبنمحمدبنمحمد،الغزالي

علىالحريصأيهافأعلمبعدأما...حمدهحقللّهالحمدالبسملةبعد

إليه.التعطشوفرطالرغبةصدقنفسهمنالمظهرالعلماقتباس

يدورفهوالعظيموالفرقانوالزبوروالإنجيلالتوريةعلمفينظرتفإني

الأربعة.الكتباستعملفقداستعملهافمنالثمانهذهعلى

73701-منق

مشرقي.

حمر.وأأسود

سما6*33:المقاس9:لأسطراعدد

رطوبة-رضهأ

)مملوكَي(يمقد

للغزاليالهدايةبداية!تابمدحفيالعيدروسىللشيخقصيدةأولهفي

آخرهوفيالتعليقاتبعضهامشهوعلىمفككةأوراقه،بيت"في

دفعالمسماهالأحسائيالحنفيحسنبنإبراهيمللشيخأذكارورقة

والمسا.الصباحبآذكَارالاسى

ا4/ْالذهبشذرات-1/328الظنونكشف

.7/32الاعلام-3671/المؤلفينمعجم

3901()



)،محظو!،لمثعاء(

/66012:الرف

رشادوإوعظ:ادفن

.الآخرةطر!اإلىالهدايةبداية:العنوان

.هـ""505تا"محمدبنمحمدبنمحمد،الغزالي:المؤلف

علىالحريصأيهافأعلمبعدأما...حمدهحقللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداية

العلم.طلبإلىالمايلةنفسكأنّفاعلم...المظهرالعلماقتباس

بلدتكآوقريتكعنفضلاًمحلتكفيالملكلكتصفولاقطأنهأعلمثم:المخطو!نهاية

العالمين.ربجوارفيالدايموالنعيمالمقيمالملكبهيفوتكثم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم*023:المقاس91:الأسطرعددصا9قا-13قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الخبرلون

رطوبة.:تفالآا

)ممدوكي(يمقد:لتجليدا

94قمنرسائله!االولىاللّهنعمةللسيدالتركيةباللغةتقولاخرهفي:ملاحظات

.الكتابلبومصاإتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل5قْ-

01/حاالذهبشذرات-/1328الظنون!شف:ا!ادر

.7/23الاعلام-3671/المؤلفينمعجم

)4901(



و!إرلمفعا-(ومحظ

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

057

هـارشادوعظ

المحمديةالطريقةشرحفيالمحموديةالبريقة

"اهـا176تا"مصطفيبنمحمدبنمحمد،الخادمي

مغفورةمرحومةأمة)!ذا(أممخيرجعلناالذيللّهالحمد...البسْملةبعد

هذهلمعظمكافلاالمحمديةالطريقة)كَذا(كانلماثم...كرمغايةمثابة

...المنجياتمنوقطرةالمهلكاتمندقيقةيهمللموجلهادقهاكلها

فكآنما...جميلةوتوضيحاتجليلةزياداتمع...وتبيانهشرحهفياجتهدت

المحمدية.الطريقةشرجفيمحمودية)كذا(ببريقةتسْمىبأنحرية

عظمةلقوةالحمدبشآناهتماملزيادةالتآكَيدنهجعلىالأولمنالمراد...

الأعمالعظموأالمتعديةالعباداتأجلهوالذيالتصنيفمنهاالتيالنعم

....ائمةالد

نستعليق.

سما8*3.:لمقاسا33لأسطر:اعدد4.4

مشرقي.

حمر.وآأسود

أوله.فيزخرفة-تذهيب

.)مملوكي(قديم

محاطالشر!متن-لمنتعرفلاوتعليقاتحاشيةالشرحهوامشفيتوجد

لسْلامةترميملىإوتحتاجمفكوكةالمخطوطة-الأحمرباللونبإطار

62فيالمؤرخةالمؤلفنسْخةمّنمنفولةنسْخةوهي-خطهاوحمالأ!رراقها

اهـ.168سنةرمضان

.3/333العارفينهدية-7/68الاعلام

.3/731المؤلفينمعجما-2/113الظنونّكشف

)5915(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)،عظ،!،!فعا!(

573

رشادهـاوعظ

المحمديةالطريقةشرحفيالمحموديةالبريقة

اهـ"176ت""مصطفيبنمحمدبنمحمد،الخادمي

كَانلماثم...مثابةمغفورةمرحومةأمةأممخيرُجعلناالذيللهالحمد

دقيقةيهمللموجلهادقهاكلهاهذهلمعظمكافلاالمحمديةالطريقة)كذا(

خدمتهوتبيانهشرحهفياجتهدت...المنجياتمنوقطرةالمهلكاتمن

فيالشرحالتسميةفيمحموديةببريقةتسمىبأنحريةفكأنما...)كذا(

المحمدية.طريقةشرح

وسلم:عليهاللّهصلىبقولهوالمدحالشكردونالحمدبلفظإيثارهوفي...

...سورةأولمن()كذاواقتباسوعملوامتثالالشكررأس

ي:

نسخ.

زادهبغرابالمعروفمصطفيبنخليل

هـ.6021

92لأسطر:اعدد293
سم5102*13:المقاس

حمرُ.وأأسود

حديث.

الأصلالمتنكلماتفوقحمرأخطوضعوقدبالمتنممزوجالشرحهذا

المؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي-البركَويمحمدلبيرالمحمديةالطريقة

اهـ.168سنةرمضان26فيالمؤرخة

.2/333العارفينهدية-7/68الاعلام

.3/721المؤلفينمعجما-3/113الظنونكشف

6901()



ومحظو!،!فعا!(

1/"282:الرقم

رشادوإعظ(إ:لفنا

القدرليلةفضائلبعضعلىالكلامفيالبدرإلزوغ:العئوان

)د.ت(الأنصاريأصيلمحمد،المالكيالبرديسي:اوو!

والهمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةنستعينوبه:البسملة!عد:المخطوطةبداية

تعليقفهذا..وبعد...الفقيرالذليلالحقيرالعبديقولوسلما.صحبه

..منيفةوغرائبشريفةومهماتلطيفةفوائدعلىمشتملا!ليف

فيالكريموجههإلىبالنظرويمتعناالنارمنالليلةهذهفييعتقناوأن...:المخطوطةنهاية

خيرالأنامزمرةفييحشرناوأنّالإسلامنعمةعلينايديموأنالقرارارات

....والتلاهالكسلأهلمنيجعلنالاوأنّيرضاهفيمايستعملناأنا

المادالوصفبيانات

النهط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

ي:

اشسخ.

هـ.1138

اسم32*ه:لمقاسا52:لأسطراعدد(1.-1ق)1.

أوروبي

حمر.أأسود-

رمضانالأخيرمنالعشرأيامأحدفيالرسالةكَتابهمنالمؤلفانتهى

أصيلمحمدلعلي:الأولتملكاتالرسالةأخروفي-2901سنة

مذهباًالخلوتيالحنفيبلداالقدسمعمارالخليل:والثانيالأنصاري

1331.سنةطريقة

اهـ.390سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

7901()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)،محظ!را،لمفعا!(

439/2

رشادواوعظ

العارفينبستانّ

.هـا"373تأحمدا"بنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

أبوالفقيهقال...للمتقينوالعاقبةالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

...جهلهلايسعماالعلممنفنونهذاكتابيفيجمعتقد...الليث

.البستانكتابوسميته

بادىكلاأسحقأبىشيختصنيفمنالأخبارمعانيكتابمننقل

خط.ابنتمامتمتعليهاللّهرحمة

ي:

تعليق.

(الرومقرىمن)قريةدربلدر:اث!دْبلحىداودحاجى

اهـ238

اسم*225.5:اتس51:الأ!!د181-ااقمن

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة

حديث.

الفارسيةباللغةوالفقهوالتفسيروالحديثالشعرفينقولآخرهفي

.392ق-183قمنوفوايدأدعيةبهيوجدكماوالتركية

2/094العارفينهدية-1/243الظنونّكشف

.8/27الاعلام-/424المؤلفينمعجم

8901()



)،محظو!،!فـا!(

:0701/01الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

العارفينبستانّ:العنوان

.هـا"373تا"أحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثابو:اوو!

بننصرالليثأبوالفقيهقال...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداية

منفنونّهذاكتابيفيجمعتقد...السمرقنديإبراهيمبنمحمد

...البستانكتابوسميته...جهلهيسعلاماالعلم

وآنرادهلىإالوصوليمكنهملاأنشبهفالاالأولالتآويلمنكانّ:المخطو!نهاية

هوأنهلطفهمنسبحانهعليهيطلعهمأنالحكمفييجوزقدكان

الخبيراللطيف

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

اهـ918:النسختاريخ

اسم"ه*ه21:المقاس27:الأسطرعدد6021-اقامن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاسود:الخبرلون

رطوبة:الاقات

قديم.:التجليد

أوراقهوبعضتعليقاتهامشهوعلىالحديثفينقولاخرهفيملا!ظات

مفككة.

2/094العارفينهدية-1/243الظنونكشف:ا!در

.8/27الاعلام-4/24المؤلفينمعجم

)9901(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)،محظ،!لر!فعاء(

779

رشادواوعظ

القراء.ونزهةالفقراءبستان

.اهـا"510ا"تاللّهعبدبنصالحبنمحمد،الكتامي

الوعظفيكَتابفهذاوبعد...الأمورأحكمالذياللهالحمدالبسملةبعد

...مسلمالإمامكتابومنهاالبخاريالإمامكتابمنهاعديدةكتبمنمجموع

.الأمراءونزهةالفقراءبستانوسميته

حديثمنالأدبفيالبخاريوأخرجهجيدبسْندجبلابنمعاذحديثمنأيضاً

ومنحسنةلهاللهكتبالمسلمينطريقعنأذىإماطمنمرفوعاًيساربنمعقل

الجنة.داخلحسنةمنهتقبلت

نسْخ.

النابلسْىحمادبكربنأحمد

اهـ361

336

حديث.

سم12*92"5:لمقاسا92:لأسطراعدد

حمر.وأأسود

رطوبة.-رضةأ

يث.حلى

وتملكاهـ،261سنةالنابلسيحمادبكرالسيدبنأحمدلكاتبهتملكأولهفي

عبدالدينفخرإبراهيمباسمآخرتملكاهـ،366سنةالقطانيوسفباسمخرآ

للموضوعاتفهرسأولهاهـوفي792سنةالرحمنعبدأفنديحسنذادهالهادي

هـ.199سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيإطاراتوداخل

2/276العارفينهدية-1181/المكنونإيضاح

.3/353المؤلفينمعجم

)0011(



ومحظ،{،لمفعا-(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

639

رشادهـاوعظ

البوارداربحالوالتعريفالنارمنالتخويف

.ا"597ت"رجببنأحمدبنالرحمنعبد،رجبابن

..الحنبلىرجببنأحمدبنالرحمنعبدالفرجأبو..قالالبسملةبعد

ليعرفوهالخلقخلقاللّهفإنبعدأما..المجيدالعربشذيللهالحمد

كتابةفيوتعالىسبحانهاللهكررولهذاويخافوه...ويخشوهوليعبدوه

.النارمنالتخويفكتابوسميته...فيهاأعدهوماالنارذ!ر

مرفوعحديثفيوجاءالموازينونصبالدواويننشرقبليكونذلكإنّ

أعلم.اللّهوالناسسايرحسابقبليكونّذلكأنّ

ي:

سما5.3*81:لمقاسا31:لأسطراعدد401

مشرقي.

أسود.

رطوبة-رضهآ

)مملوكَي(قديم

التصوففينقولأولهفي،طولونّبنالديِنشمسالشيخباسموقفبه

ومخالفحديثبخطمكتوبأولهفيالورق،الكيلانىالقادرلعبد

.تعليقاتهامشهوعلى

3/74،57المؤلفينمعجم6/933الذهبشذرات

.3/593ال!علام

)1011(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ومحظو!،!عا!(

588

رشادهـاوعظ

(2-ا)بالآخرةوأمورالموتىبأحوالالتذكرة

هـا"671ا"تبكرأبيبنأحمدبنمحمد،القرطبى

نأرأيتقدفأني...المولىالوليالأعلّىالعليللهالحمد...البسملةبعد

ذكرفيموتيبعدصالحاًوعملالنفستذكَرةيكونوجيزاًكتاباًأ!تب

.الآخرةوأمورالموتىبأحوالالتذكَرةكتابوسميته...الموتىحوالوأالمونت

)كذا(تبقىثمروحهقبضتإلامؤمناتدعفلاطيبةريحااللهيبعثثم...

اللهأمريأتيهمحتىالمروجفيالحمركَتهارجيتهارجونذلكبعدالناس

...ذلكعلىوهموالساعة

نسخ.

اهـ750صفرا.

سم02"5*5.92:سولا92لأسطر:اعدد2ج

مشرقي.

حمر.وأسودأ

)مملوكي(.قديم

سنةمؤرخزادهقيهبأبيالمعروفالفوزيحمدأباسمتملك(/أا)ق-فيجاء

وقع-البياريمحمدباسمكتبتالنسخةهذهأن35(.)ق/فيوجاءاهـ-373

فيالثانيوالجزءاهـ-750سنةالأولىجماديفيمنهالأولالجزءمنالفراغ

الثانيالجزءويبتد-()ق/918فيالأولالجزءينتهياهـ-750سنةصفرشهر

الفصولباسماءجزء!لبدايةفيفهرسللجزئينوضعكما(191)ق/من

.الصفحاتأرقاممعوالأبواب

5/322الاعلام093-/االظنون!شف

.5/335الذهبشذرات-3/52المؤلفينمعجم

)2011(



،محظو!،لمفعا!(

:549/1الرقم

وإرشادوعطا:لفنا

المتعلمتعليمعلىالمتفهمتفهيم:نلعنو

.اهـا"024حياًا"كانبكربنعثمانبنإسماعيل،المفتيإسماعيل:اوو!

إسماعيل..فيقولوبعد..تقويمأحسْنفيخلقناللّهأحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بتعليمالمسمىالكتابرأيتلما..المفتييوسفبنبكربنعثمانّبن

...أشرحهأنّعزمت..مقبولاًكَتاباًالتعلمطريقفيالمتعلم

ويعملفيهالمذكورةوالأخباربالآثارويطالعيجدهأنّمنللطالبفلابد:المخطوطةنهاية

واختتمبالطلبكتابهافتتححيثلطافةفيهالبدنفيبمقتضهما

بالطلب.

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

بازارى()عثمانشنبه:الئسخول!افنديمماعديبنبكربنمصطفيبنعدي:النا-اسم

هـ.ا524:النسختاريخ

اسم51.*18:المقاس17.الأسطر:عدد41.:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

اسود.:لحبرالون

زخرفة.-تذهيب:الأمورالفنية

رطوبة.:الافات

.()ممدوكيقديم:التجليد

تعليقاتهامشهوعلىنقولآخرهوفيوالعلمالتعليمفضلفينقولأولهفي:ملاحظات

.إطاراتوداخل

)1153(



وإلرلمفعا!(،محظ)

163:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

النائمينوإيقاظالغافلينتنبيه:الهفوان

.هـ""373ت"أحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو:المؤلف

أنبيائه.بأكَرمالأممسائرعلىوفضلنالكتابههداناالذيللّهالحمد:المخطو!بداية

عيسىأربعةإلاطفلوهوصغرهصغيرحالتكلمما:قالمجاهد:المخطو!نهاية

الراهبجريجوصاحبالأخدودوصاحبوسلمعليهاللهصلىالنبي

أهلها.منشاهدوشهدقولهوهوالسلامعليهيوسفاوصاحب

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

لهثيى.امحاد:الناسخاسم

سم23*63:سلمقاا13:لأسطراعدد991:قورالأاعدد

حمر.وأاسود:الحبرلون

فاطمي.:التجليد

اليسير.التعليقاتبعضتوجد:تملاحف

2/094العارفينهدية-1/487الظنون!شف:المصادر

.8/27الاعلام-/424المؤلفينمعجم

)4011(



،محظ،!،لهفعا!(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

الأوراقي:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

679

هـارشادوعظ

النائمينوإيقاظالغافلينتنبيه

.هـا"373ت"أحمدبنمحمدبننصر،السمرقنديالليثأبو

...الأممسائرعلىوفضلنالكتابههداناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

والنظر...المعرفةاللّهرزقهمنعلىالواجبرأيتلماإني...الفقيةقال

المواعظمنشيئاًهذاكتابىفيجمعتوقدوالمواعظألحكمفي

والحكم.

السلامعليهيوسفوصاحبالعابدجريجوصاحبالأخدودوصاحب

أهلها...منشاهدوشهدقولهوهو

نسخ.

زادهقبوجىجلبىبكرأبىبنددهعلى

158

مشرقي

حمر.وأأسود

رطوبة.

سم12ك!13:سلمقاا91:لأسطراعدد

حديث.

فينقولأولهاهـوفي328سنةتملكختممعفهميحسنباسمتملكأولهفي

تعليقاتهامشهوعلىللموضوعاتفهرسأولهوفيالتركيةباللغةالتفسير

بخطالأولىوالأوراقمختلفةبخطوص!مكتوبوهووالأسودالأحمربالمداد

مخالف.حديث

3/094العارفين-هدية1/487الظنونكشف

.8/27الاعلام-4/24المؤلفينمعجم

)5011(



)،محظ،!رلمفعا-(

2701:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

النائمينوإيقاظالغافلينتنبيه:العئوان

.هـ"373تا"أحمدبنمحمدبخانصر،السمرقنديمااللياابو:المؤلف

أبيبننوحثناإبراهيمبنداودثناالجوزجانيإسحقوأولهالأولناقص:المخطو!بداية

أنّعنهماللّهرضىعباسبنعنعكرمةعنحيانبنمقاتلعنمريم

التوبة.بابذكَروسلمعليهاللّهصلىاللّهرسول

وسلامهاللّهصلواتيوسفوصاحبجريجوصاحبالأخدودوصاحب:المخطو!نهاية

أهلها...منشاهدوشهدتعالىقولهوهوعليه

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سما7*26:لمقاسا91:لأسطراعدد78:قورالأاعدد

مشرقي:الورقنوع

.أسود:لحبرالون

رطوبة.:تفالآا

)ممدوكي(يمقد:لتجليدا

مفككة.وأوراقهال!ولاناقص:ملاحظات

2094/العارفينهدية-1/487الظنونكشف:المصادر

.8/27الاعلام-4/24المؤلفينمعجم

)6011(



)،محظ،!رلمفعاء(

1531/1:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

الصالحينأفعالافيالفائزينتنبيه:العنوان

)د.ت(الفاضلمحمدبناللّهعبد:المؤلف

بناللّهعبد...العبديقولبعدأما...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

وسميته...القدركثير...صغيركَتابفهذاوبعد...الفاضلمحمد

الصالحين.افعالفيالفائزينتنبيه

.يحزنونهمولاعليهمخوفلاالذينمنأولياءوصارواكنهم:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

.نصرىمحمدبنسعيد:الناسخاسم

هـ.ا192:النسختايلخ

سم14*.2:المقاس13عددالأسطر:54-امن:عددالأوراق

حديث.:الورقنوع

.أسود:لحبرالون

رطوبة.:الإقات

تجديد.بدون:التجليد

.57-54قمنوالإرشادالوعظفيونقولفوايدآخرهفي:ملاحظات

)7011(



)ومحظ!ر!لصثفما!(

043:الرقم

رشادواوعظ:الفن

لبحاراهرجوا:نالعنوا

الذيالفردالماجد،الأزلنعتسلطانهالذيللّهالحمد...البسملةبعد:المخطو!بداية

رضوانهينبغيلاغفرانهمستوجبشأنهلىتعارب،الزلليمحوغفرانه

...العملبإخلاصإلا

جاءإذافيصبحواالصبحبعدويشربالسكرعنهزالقدفيصبح...:المخطو!نهاية

رجالاًودعاضيافةأيصنيعاًمالكبنعتبانّاتخذأنإلىالظهروقت

...المسلمينمن

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

مصطفيبنحمدا:الناسخاسم

اهـهـ23:النسختارنخ

147:الأوراقعدد

وروبيا:الورقنوع

حمر.وأاسودالحبر:لون

رطوبة.:الافات

حديث.:التجليد

النسخ:مكان

مختلفة:لأسطراعدد

)8011(

سلطانيقلعةقضاء

سما2*91:المقاس



،محظ!ر!،لمفعا!(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

295

رشادهـاوعظ

الحقايقخالصة

.هـ"657تا"الـسينأبيبنأحمدبنمحمود،الفاريابي

بنمحمود...العصيانألوانغمراتفيالُغريقالعبديقول:البسملةبعد

خالقاللّهبتوفيقجمعتلوالديهوغفرعليهاللّهتابالفاريابيأحمد

الحقايقخالصةكتاب..نوالهوعمجلالهجلالقسمورازقالنسم

...صحيفةوسبعيننيفمنالدقايقغايتهونصاب

إلىيتضرعولمصبحأمن:قالأنهاللّهرحمهقالالثوريسفيانوعن...

أنتيارب:يقولأولهاوهلكالدنيابحرفيغرقدعواتبثلاثتعالىاللّه

أعبدكحتىنافعاًعلماًترزقنيأنأسألكجاهلعبدوأناعالمإله

...هلكتوإلابعلمك

ي:

تعليق.-نسخ

اسم315*02:المقاس91الأسطر:عدد175

مشرقي

بنفسجي.-أزرق-حمرأ-أسود

حديث.

عيسىمنلابمسجدالأمامبنعثمانيالشيخبنمحمدباسمتملكبها(

كج.بابالداخل

هذاكتابهضمنهاالتيالكتببعناوينفهرساًوضعالمؤلفأنّكما2(

7161/الاعلام-3/497المؤلفينمعجم

.3/404العارفين-هدية1/996الطنونكشف

)9011(



و!،!فعا!()وعظ

991/2:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

الأخباردقايق:العنوان

"هـا505"تمحمدبنمحمدبنمحمد،الغزالي:المؤلف

شجرةفسماهاأغصانأربعةلهاشجرةخلقتعالىاللّهأنّالخبرجاءوقد:المخطوطةبداية

كمثلمثلهبيضاءدرةحجابفيالسلامعليهمحمدنورخلقثماليقين

.الشجرةتلكعلىووضعهالطاووس

مساكن.قالوالكبودالامعاءقطعتالبطونّدخلفإذا:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

:المقاس91:الأسطرعددب68-ب43:قورالأاعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

حديث.كرتوني:التجلّيد

اللاَخر.ناقصةالرسالةهذه:ملاحظات

4/01الذهبشذرات-7/23الاعلام:ا!ادر

.3/685الأزهريةفهرس-3671/المؤلفينمعجم

)0111(

اسم21*4



وإلم!ثعا!(ومحظ

383/4:الرقم

وإرشادوعظا:الفن

الأخباردقايق:العنوان

"فىهـا.ها"تمحمدبنمحمدبنمحمد،الغزالي:اوو!

أربعةلهاالنورمنشجرةخلقتعالىاللّهأنّالخبرجاءوقد:البسملةبعد:المخطوطةبداية

...السلامعليهمحمدنورخلقثماليقينشجرةفسماهاأغصانّ

يصيرثمويشربيأكلالجنةأهلإنّ:وسلمعليهاللّهصلىالنبيقال:المخطوطةنهاية

.والكافورالمسككريحريحاوشرابهمطعامهم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

شهزاده(جامع)إمامحمدأبنمتمد:الناسخاسم

الأسطر:عدداب(31-أقا)7538:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

.المخطوطبدايةفيزخرفة-تذهيب:الأ!را!

اسم*ه21:المقاس13

بلل.:تفالآا

:تملاحظا

:درلمصاا

كَشففيجاء-مشكولوالخط-ورطوبةبللصابهاأالورقاتبعضبها

بنالرحيمعبدترجمة-والنارالجنةذكَرفيالأخباردقائق)757(الظنون

لسركَيسالعربيةالمطبوعاتمعجمفيجاءكماالقضاةمنأحمد

الجنةذكَرفيالأخباردقائق-القاضيحمدأبنالرحيمعبد-22811/

قديمة.طبعاتوكَلهاطبعاتهوذكروالنار

7/32الاعلام-4/01الذهبشذرات

.3/685الأزهريةفهرس-3671/المؤلفينمعجم

1111()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

ا!نسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)،محظو!،!فعاء(

68

رشادوإوعظ

نباتهابنخطبديوان

هـ".768ا"تمحمدبنمحمدبنمحمد،نباتهابن

جميععلىجعلتهالخطبفيعظيمديوانفهذا...للّهوالحمدالبسملةبعد

مجددللهالحمد:لمحرمالأولىالخطبة.التوفيقوباللّهأقولالسنةعدد

...العامهذاالمحرمشهرالأشهربأفضلافتتحالذيعامبعدعاماًالأعوام

الحجاجسائروعلى)!ذا(وعليكمعليناوالعافيةالسلامةوأكتب...

العالمينياربالمسلمينمنوبحركبركفيوالمرابطينالمسْافرينووالغزاة

الفحشاءعنوينهىالقربىذيوإيتاءوالإحسانبالعدليآمراللّهإناللّهعباد

يذ!ر!م.اللهاذكرواتذكَرونلعلكميعظكموالبغيوالمنكر

نسخ.

ذيبمحمدبنأحمد

اهـ292

136

وروبيأ

اسما*16:المقاس11:الأسطرعدد

آسود.

حديث.

ديباحةفيقالكَماالسنةشهوربحمشاالخطبهذهالمؤلفقسم(ا

المخطوص!.

جداً.ردىلكنهالنسخإلىأقرببخطالمخطوطةهذهكتبت3(

7/38الاعلام-1/714الظنونّكشف

.2/164العارفينهدية-3/676المؤلفينمعجم

)1112(



)ومحظو!،لمثعا!(

069:الرقم

رشادوإوعظ:الفن

نباتهابنخطاديوان:العنوان

هـا".768ا"تمحمدبنمحمدبنمحمد،نباتهابن:المؤلف

جعلتهالخطبفيعظيمديوانفهذاوبعد...للّهوالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداية

.لمحرمالأولىالخطبة.التوفيقوباللّهأقولالسنةعددجميععلى

الفحشاءعنوينهىالقربىذيوإيتاءوالإحسانبالعدليأمراللّهانّ:المخطو!نهاية

يذكَركم.اللّهاذكرواتذكَرونلعلكميعظكموالبغيوالمنكر

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم*ه22:المقاس51الأسطر:عدد77:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمر.وأاسودالحبر:لون

رطوبة.:الافات

حديث.:التجليد

قاسم.أفنديماحمدأوباسم،عثمانّتوفيقمحمدباسمتملكأولهفي:ملاحظات

7/38اللاعلام-1/714الظنونكشف:المصادر

.2/164العارفينهدية-3/676المؤلفينمعجم

)1113(



)مرمحظ،!،!فعا!(

6801/4:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

وماهيتهالعلمفيرسالة:العنوانا

ا".49.ت11باشاكمالابنسليمانبنأحمد،باشا!مالاابن:المؤلف

خلافاًمتحققبهاوالعلمثابتةالأشياءحقائقالحقأهلقالالبسملةبعد:المخطو!بداية

الصادقوالخبرالسليمةالحواسثلثةللحلقالعلموأسبابللسوفسطائية

والعقل.

عنيكنلمإذاالكبيرةعنوالعفوالصغيرةعلىالعقابويحوز:المخطو!نهاية

أهلحقفيوالاخيارللرسلثابتةوالشفاعةكَفروالاستحلالاستتلال

الكباير.

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم،4*ه02:المقاس41:الأسطرعدد6796-قمن:الاوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.سودأ:لحبرالون

رطوبة.:الاقات

)مملوكي(قديم:التجليد

وجوهكتابمنالحديثفينقولآخرهوفيتعليقاتهامشهعلى:تملاحف

شرعةكَتابمنونقولالتركيةالتفسيرباللغةفيونقولالمسفرة

.72ق-96قمنالإسلام

8/8؟3الذهبشذرات-1/878ألظنونكشف:المصادر

1/133الاعلام-3/148المؤلفينمعجم

)1114(



!رمحظ،!لم!فعاء(

171/51:الرقم

وإرشادوعظا:الفن

المواعظفيرسالة:العنوان

)د.ت(الدينمحيبنالسعيدمحمد:المؤ!ت

علىوالسلاموالصلاةملكهإلايدومولاوحدهللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

أحسنوبكبياللّهسلكالمباركالابنأيها..وبعد..بعدهنبيلامن

يجتمعلاالأبنأنّمنآبائناعليهوجدناعماسألتنيإنكوالمسالكالمناهج

..ولدهوجودمعكشيخهمعناهمفيومنصهرهآوأبيهمن

سوءعليهأخشىشيءالعلمهذامنلهيكنلممنالعارفينبعدقال...:المخطوطةنهاية

وتعالىسبحانهواللّهلأهلهوالتسليمبه)..(متهالنصيبوآدنىالخاتمة

..آعلم

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الدين.محيبنأحمد

هـ.1378

سم.ا506*33:اتس52لأسطر:اعدد791آ-49ق

وروبيآ:الورقنوع

.آسود:الحبرلون

ارضة.:الآقات

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدأدياتوسطتهاللونبنيجددي:التجليد

جوانبه.بروزتقدالزخرفة

وفيدهتوىاللّهعبدباسمتملكأولهفي،التعليقاتبعضهامشهعلى:ملاحظات

.للموضوعاتفهرسأدلة

1115()



)،محظ،ص!،!فعا!(

:104/4الرقم

رشادوإوعظا:لفنا

الوعظفيرسالة:العنوان

اللهلأن)كَذا(الأمثالللحديثيكتبممانقلفهذا...البسملةبعد:المخطو!بداية

السمواتخلقهوإلاإلهلافإنهوحدههوإلااثنينشيءكلخلقتعالى

...والأرض

قالذكرهفياختصرتولذلكاللّهإلاالنفاقعلاماتعدديعلملا...:المخطو!نهاية

إلاَية.والمشركاتوالمشركينوالمنافقاتالمنافقينويعذبلىتعااللّه

:الماديالوصفبيانات

مغربي.:الخطنوع

الرحمن.عبدالفاهمبنعثمان:الناسخاسم

سما7*22:المقاسمختلفة:الأسطرعدد702-402ق4:لأوراقاعدد

مشرقي:الورقنوع

.اسود:لحبرالون

رطوبة.:الإفات

المغربي.الطرازعدىقديمجدديما:التجليد

)1116(



3()ومحظ،ار!فعا

669:الرقم

فىرشاهـاوعظ:الفن

المراضالقلوبونزهةالرياضزهرة:العنوان

.اهـ(قا)تالسواريداودبنسليمانّ،البستى:المؤلف

ونزهةالرياضزهرةعنوالثلثونّالخامسالمجلسوأولهالأولىناقص:المخطوطةبداية

قالالآيةزجرافالزجراتصفاوالصافاتتعالىقولهفيالمراضالقلوب

إبراهيم.أبوبكرأبوالجليلالسيدالأجلالأمامالشيخحدي!ف

حكايةعلىوقعتحتىغريلتهدفتركمنهايةاقصاهابجامعفلينظرنّ:المخطوطةنهاية

كَفاية.لهاالعلومفمنقدرهاوعظمخذها

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سما9*5.27:سولا18الأسطر:عدد191:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديما.:التجليد

الأميرسيفبرسموهووالثلاثونالخامسالمجلسمنويبدأالأولناقص!ملاحظات

واهبروايةالباريةمعالعابدجريجقصةمنجزءآخرهوفيصلغاىالدين

الأحبار.كعبعنمنهابن

.2/629الظنون!شف:المصادر

)1117(



)،محظ،!رلمفعا-(

391:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

البرياتمواعظافيالسبعيات:العنوان

.هـ"669بعدا"تالهمدانيالرحمنعبدبنمحمد،القضاةعين:اوو!

الستار.المهيمنالغفارالعزيزالجبارالملكللهالحمد:المخطو!بداية

والجنةالجمعةفأعطيت،ليوالجنةالجمعةيوممحمديا:فقال:المخطو!نهاية

...ل!ثمهديةوالجنةالجمعةمعورضائيلأمتك

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

هـ599:النسختاريخ

سم،3ه*3.:المقاس17:الأسطرعدد66:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسودالحبر:لون

رطوبة.:الافات

.()ممدوكييمقد:لتجليدا

:ملاحظات

:درلمصاا

معالاسكندارىالغمرىمصطفيباسمتملكأولهوفي،إطاراتداخل

تملك.أختام

2/779الظنونّكَشف-3/304المؤلفينمعجم

.6/591ال!علام

)1118(



وإلم!فعاء(،محظ)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

النهط:نوع

النسخ:تاريخ

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

344

رشادوإوعظ

البرياتمواعظفيالسبعيات

.هـا"669بعدا"تالهمدانيالرحمنعبدبنمحمد،القضاةعين

عبدبنمحمدنصرأبوقال...الجبارالملكللّهالحمدالبسملةبعد

الأشياءزين...قدرتهجلتالباريالخالقأنّأعلمالهمدانيالرحمن

سبعة.بالأشياءالسبعة

لهم.هديةوالجنةالجمعةمعورضائيلأمتكوالجنةالجمعةفأعطيت

معتاد.

اهـ350

مشرقي.

أسود.

رطوبة.-رضةأ

أخرىسورةمنوجزءالزلزلةوسورةوأدعيةنقولأخرهوفينقولأولهفي

جلبي.علىنسخةمنالنسخةهذهنستت،

3/304المؤلفينمعجم2/779-الظنونّكشف

.6/591ال!علام

)9111(



)!رمحظ،!لصلمفعا-(

:539الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

البرياتمواعظفيالسبعيات:العنوان

.هـا"669بعدا"تالهمدانيالرحمنعبدبنمحمد،القضاةعين:اوو!

عبدبنمحمدنصرأبوقال...الجبارالملكللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداية

بالأشياءالسبعةالأشياءزين...الباريالخالقأنّأعلمالهمدانيالرحمن

عنالسبعةللاعدادالعالمونليعلمأخرىبسبعةالسبعةزينثمالسبعة

.البرياتمواعظفيالسْبعياتكتابوسميته..والنفعالضرملك

لهمهديةوالجنةالجمعةمعورضائيلأمتكوالجمعةالجنةفأعطيت:المخطو!نهاية

.السبعياتهذهتمتالمعينواللّه

:الماديالوصفبيانات

نسْخ.:الخطنوع

اهـ290:النسختاريخ

اسم"!ا*ه31:المقاس51الأسطر:عدد76:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأأسودالعبر:لون

رطوبة.:الافات

قديم.:التجليد

بنحامدوباسم،النابلسىشاكَربنشاكرمحمدباسمتملكاتأولهفي:ملاحظات

أولهوفيمفككةوأوراقهتعليقاتهامشهعلىاهـ،318سنةإسماعيل

ثاني.آلاللهعبدبنلعلىختم

3/304المؤلفينمعجم-2/779الظنون!شف:المصادر

.6591/الاعلام

)0113(



)ومحظو!ا،لِمثـاء(

759:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

البرياتمواعظفيالسبعيات:افان

.هـا"669بعدا"تالهمدانيالرحمنعبدبنمحمد،القضاةعين:اوو!

عبدبنمحمدنصرأبو...قال...الجبارالملكللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداية

بالأشياءالسبعةالأشياءزين...الباريالخالقأنأعلمال!ثمدانيالرحمن

عنالسبعةللإعدادالعالمونليعلمأخرىبسبعةالسبعةزينثمالسبعة

.البرياتمواعظفيالسبعيات!تابوسميته..والنفعالضرملك

لهمهديةوالجنةالجمعةمعورضائيلأمتدوالجمعةالجنةفأعطيت:المخطو!نهاية

.السبعياتهذهتمتالمعينواللّه

:الماديالوصفبيانات

معتاد.:الخقانوع

اسم515كر502.:المقاس21الأسطر:عدد28:قورالأاعدد

مشرقي.:الورقنْوع

.آسود:لعبرالون

رطوبة.:الاقات

حديا.:التجليد

الأكبر.الشيخعنافايدةأولهفي:ملاحظات

3/304المؤلفينمعجم-2/779الظنونكشف:درلمصاا

.6/591ال!علام

)1121(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

:انوع

الناسخ:أسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ومحظ،!لص!فـاء(

9701/2

رشادوإوعظ

للزرنوجىالتعلمطريقالمتعلمتعليمشرح

هـا".699حياً"كانالدينمحيإسماعيلبنإبراهيم،إسماعيلابن

رأيتفلماوبعد...النعمبأنواععليناأنعمالذيللّهالحمد...البسملةبعد

يبينشرحاُأشرجأنأردت...ومقبولاًمرغوباًالمتعلمبتعليمالمسمئالكتاب

.معاقده

فأينقالقائلاًوكانوالسلامالصلوةعليهالنبيبطبالمسمى!تابفي

ومعتبربينمشهوركتابوهويطلبهمنيجدهفأجابالكتابهذاتجد

فيه.المذ!ورةوالأخباربالآثاريجدهأنمنللطالببدفلاالعلماء

تعليق.

سامرولاية:اتولنمحمدصوفيبنالدينحسام

اهـ430

سم03*93:المقاس22:الأسطرعدد97131قاكا

مشرقي.

حمر.أ-أسود

رطوبة.

)مملوكي(قديم

فصلآخرهوفيأدعيةاخرهوفيتعليقاتهامشهعلى،وفوايدنقولأولهفي

شرعةشرحكتابمننقولوهيبغيرةكلامهيؤثرلاعلمهبمايعمللممن

نسخةوهيللدميبريالحيوانحياةمنوتْقوليعقوبسيدلابنالإسلام

هـ.699سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولة

1/11سركيس-معجم1/425الظنون!شف

)1122(



،محظ،!!رلمثعاء(

1172:الرقم

وإرشادوعظ:الفن

للزرنوجيالتعلمطريقالمتعلمتعليمشرج:العنوان

هـا".699حياًا"كانالدينمحيإسماعيلبنإبراهيم،إسماعيلابن:المؤلف

فلماوبعد...النعمبأنواععليناأنعمالذيللّهالحمد...البسملةبعد:المخطو!بداية

شرحاًأشر!أنأردت...مرغوباًالمتعلمبتعليمالمبمتمىالكتابرأيت

.معاقدهيبين

العلماءمعتبربينمشهوركَتابوهويطلبهمنيجدهبقولهفأجاب:المخطو!نهاية

فيه.المذكَورةوالأخباربالآثاريجدهأنمنللطالبفلابد

:الماديالوصفبياقات

نسخ.:الخطنوع

اهـ186:النسختاريخ

98:الأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.أ-اسود:الحبرلون

اسم91*3:المقاس17لأسطر:اعدد

زخرفة.-هياتذ:لدلهيةالأمورا

ت:رطوبة.الاؤ

حدي!.:التجليد

وإبياتالسلامعليهجبرائيلمذكورتغيرلبابدهفائدةفينقولأولهفي:تملا!ع!

إطاراتداخل،الدينلبرهانالعلمفضلفيشعروأبياتللمرغنانيشعر

عيسى.محمدباسمتملكآخرهوفي،تعليقاتهامشهوعلى

1/11سركيسمعجم435-/1الظنون!شف:ا!در

1133()



وإلر!فعا!(ومحظ)

388/1:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

الفهموزبدةالعلمعينكتابمقدمةشرح:العنوان

)د..ت(الكرديماعد(بنمحمد،الكرديما:المؤلف

الرحيمالرحمناللّهبسمرحالمصقال...وحدهللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

ابتداءاللّهبسمأيالملابسةأوالاستعانةمعناهامجذوفمتعلقةالباء

به.للاعتناءالمعمولوتقديم

واحبائهصحابهأمنطريقهعلىالسالكينوآلهباءهوأقربيتهأهلاي:المخطوطةنهاية

تكريماًالمقدمة.وكرمتسليماًوسلم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم*ه5.91:المقاس11:الأسطرعدد17قاا-قامن:الأوراقعدد

وروبيا:الورقنولح

حمر.آ-آسود:لعبرالون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

أحمدغلامباسمتملكأولهفي:ملاحظات

)1124(



،محظ،!ارلمفعاء(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالطمية:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1218

رشادوإوعظ

عنه.اللّهرضىطالبأبيابنعلىمنظومةشرح

.هـا"505تا.محمدبنمحمدبنمحمد،الغزالي

الغزالي...محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبو...قالالبسملةبعد

فهذهوبعد...مفضلاًذكَراًالكتابمنزلللّهالحمد...الطوسى

...طالبأبيبنعلى...المؤمنينأميركَلاممنلمنظومةقدمتهامقدمة

جميعها.الألفاظتلكحلإلىَّيسيرأنتعالىاللّهلارجوإن

بمثلهالزمانيمسحلمالتيالفوأيدمنهيإذالدائرةوهذهالأبياتهذه

المباركة.المنظومةهذهأمرمنالكلامإليهانتهىماوهذا

36

مشرقي.

اسم02*2:المقاس11:الأسطرعدد

أسود.

-زخرفة.تذهيب

رطوبة.

قديم.

تعليقاتهامشهعلى،مفككةالأوراقوبعضمذهبةإطاراتداخل

الغزاليالإمامنسخةأصلمنمنقولةنسخةوهي،مذهبةدوائروبه

.نقولآخرهوفي

ا4/ْالذهبشذرات-3671/المؤلفينمعجم

7/22اللاعلام

)1125(



وإرلهفعا!(،عظ)

:5201الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

الإسلامشرعة:العنوان

.ا"573ا"تالجوغابكرأبيبنمتمد،زادهإمام:المؤلف

...العالمينسيدسننمنمنظومةعقودفهذهوبعد...البسملةبعد:المخطو!بداية

.الإسلامشرعةوسميته

وفيالقبرفتنةوكَانتالقيمةيومإلىعملهله..واخرهالاَخرناقص:المخطو!نهاية

...وحواصلالشهداءأرواحأنالحديث

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

اسم*ه521":المقاس23الأسطر:عدد71:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقلْوع

حمر.أ-اشود:لحبرالون

رطوبة.-رضةا:تفالآا

قديم.:التَجليد

.تعليقاتهامشهوعلىتقطيعوبهالكلماتلبعضطمسبه:ملاحظمات

161البهيةالفوائدا-2/440الظنون!شف:المصادر

.6/54الاعلام-3/164المؤلفينمعجم

1126()



)،محظ،!الر!فعاء(

079/1:الرقم

رشادوإوعظ:!فنا

الفلاحدارإلىوالطرجماالأروا!صلاح:العنوان

هـ".498.اتالرحمنعبدبنالسلامعبدبنالرحمنعبد،الصفوري:اوو!

كتابفهذابعدأما..والبقاءبالعزةتفردالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بداية

لنفسى.موعظةإتخذ

الجنةيدخلناأنرحيمرؤوفأنهالكريمبوجههالعظيماللّهفسئل:المخطو!نهاية

والمسلماتالمسلمينبسائرذلكويفعلمحنةغيرسبقمنسالمينفائزين

الراحمين.أرحمأنهوكَرمهبمنهوالمؤمناتوالمؤمنين

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا258:النسختاريخ

سما*226:المقاس51:الأسطرعدد89قا-قاكا:راقاالأوعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسودالحبر:لون

رطوبة.-رضةأ:تفالآا

قديم.:التجليد

الشريفمحمدبنيوسفباسموتفلكوقفأولهوفيمفككةاوراقه:ملاحظات

.تعليقاتهامشهاهـوعلى303سنة

/1513العارفينهدية-2/07المكنونإيضاح:المصادر

.3/031الاعلام-239/المؤلفينمعجم

1127()



)ومحظ،!ر!فعا!(

363:الرقم

رشادوإوعظ:!فنا

الغافلينوسهوالذاكَرينصلة:العنوان

منباللهونعوذونستغفرهبهونستشهدنستعينهللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

اللّهيضللومنلهمضلفلااللّهيهدمنأعمالناوسيئاتأنفسناأشرار

له.هاديمافلا

والولايةالوصيةأهلوأنتميعودوإليكمالعلمبدأمنكم:لهفقلت...:المخطوطةنهاية

أباالشيخمسائلمنإليناانتهىماوهذاذلكعلىفشكروني

...وحدهلفهوالحمدوالكمالالتمامعلى()كذاحازم

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

157:الأوراقعدد

اوروبي:الورقنوع

حمر.أواسودالحبر:لون

حديا:التجليد

سما7*42:المقاسمختلفة:لأسطراعدد

1128()



)،عظو!ا،لمفعاء(

373:الرثم

وإرشادوعظ:الفن

المحمديةالطريقة:العنوان

هـ"819ا"تالبركوىبيرعليبنمحمد،البركلى:اوولف

فإنوبعد...أممخيروسطاًامةجعلناالذيللّهالحمد...البسملةبعد:المخطو!بداية

صنفأأنّفأردت...متطابقانوالسنةوالكتابمتوافقانّوالنقلالعقل

المحمدية.الطريقة

وإيقاظالهالكينوإنقاذالصارمالسيفرسائلنافيذلكبيناوقد:المخطو!نهاية

ونقولمقالناحقيقةتعلمحتىوطالعهابهافعليكالقلوبوجلاءالنائمين

...للّهالحمد

:الماديالوكمفابيانات

.ومتعادفارسي:الخطنوع

اسم*226:المقاس1هالأسطر:عدد233قا:شرالأاعدد

حديث.-مشرقى:الول!نوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

ممدوكي.:!دالتجلب

3/253العارفينهدنِةا-2/111الظنونكشف:ا!ادر

.6/61الاعلام-3/176المؤلفينمعجم

)9112(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الاقات

التجلّيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ومحظ،!،!فما!(

826

رشادوإوعظ

المحمديةالطريقة

هـا"819ا"تالبر!وىبيرعلىَبنمحمد،البر!لى

العقلفإنوبعد...أممخيروسطاًامةجعلناالذيللّهالحمد...البسملةبعد

الطريقةصنفأأنفأردت...متطابقانوالسنةوالكتابمتوافقانوالنقل

الأحمدية.السيرةأبينأنوأحببتالمحمدية

النائمينوايقاظالهالكينوانقاذالصارمالسيفرسائلنافيذلكبيناوقد

للّه.الحمدونقولمقالناحقيقةتعلمحتىوطالعهابهافعليكالقلوبوجلاء

ي:

نسخ.

انطاكية.:الفسخ!نسليمانبنيوسف

أهـ.171

185

مشرقي.

حمر.أ-أسود

أسم21*3:لمقاسا71:لأسطراعدد

تذهيبا.

رطوبة.

)مملوكي(قديم

أولهوفيالمريمباسموقفوأولهالمخرجيينورموزللموضوعاتفهرسأولهوء

وبهتعليقاتهامشهوعلىمذهبةإطاراتوبهبيكأفنديمحمودباسمتملك

خوجههـبخط.89سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذهطيارات

منالفقهفيونقولالرومىالدينجلالوصيةعنعبارةنقولآخرهوفيزاده

.وغيرهالمختاركتاب

3/352العارفينهديةا-3/111الظنون!شف

.6/61الاعلام-3/176المؤلفينمعتم

)0113(



)،محظ،!،لمفقا-(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:

لمخطوطة:ابداية

لمخطوطة:انهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاضات

:درلمصداا

828

رشادوءاوعظ

المحمديةالطريقة

هـا"819ا"تالبركوىبيرعلىبنمحمد،البركلى

فإنّوبعد...أممخيروسطاًأمةجعلناالذيللّهالحمد...البسملةبعد

صنفأأنفأردت...متطابقانوالسنةوالكتابمتوافقانّوالنقلالعقل

الأحمدية.السيرةأبينأنوأحببتالمحمديةالطريقة

النائمينوإيقاظالهالكينوانقاذالصارمالسيفرسائلنافيذلكبيناوقد

للّه.الحمدونقولمقالناحقيقةتعلمحتىوطالعهابهافعليكالقلوبوجلاء

ي:

نسخ.

اللّهعبدبنمحمدبنولي

اهـ181

391

مشرقي.

حمر.أوأسود

زخرفة.-تذهيب

رطوبة.

اسم31*6:سالمقا71:لأسطراعدد

)مملوكَي(قديم

سليمانّ،السيدباسمتملكختموأولهللموضوعاتفهرسونقولأولهوفي

وفيتعليقاتهامشهوعلىوطياراتإطاراتاهـوبه337سنةعباسالسيد

هـ.809سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذهنقولآخره

2/252العارفينهديةا-2/111الظنونكشف

.6/61الاعلام-3/176المؤلفينمعجم

)1131(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)،محظ،!!،!فعا!(

832

وارشادوعظ

المحمديةالطريقة

هـا"819ا"تالبركَوىبيرعلىبنمحمد،البركلى

فإنوبعد...أممخيروسطاًأمةجعلناالذيللّهالحمد...البسملةبعد

صنفأأنّفأردت...متطابقانوالسنةوالكتابمتوافقانوالنقلالعقل

الأحمدية.السيرةأبينأنّوأحببتالمحمديةالطريقة

وإيقاظالهالكينوإنقاذالصارمالسيفرسائلنافيذلكبيناوقد

ونقولمقالناحقيقةتعلمحتىوطالعهابهافعليكالقلوبوجلاءالنائمين

للّه.الحمد

نسخ.

اهـ720

اسم03*ه:سلمقاا71:لأسطراعدد235

مشرقي.

حمر.أ-أسود

رطوبة.

)مملوكي(قديم

وعلىإطاراتوداخلطياراتوبهالرصاصبالقلملمسجدصورةأولهوفي

.وتعليقاتحواشيهامشه

2/253العارفينهديةا-3/111الظنونّكشف

.6/61الاعلام-3/176المؤلفينمعجم

)1133(



)،محظ،،لر!فعاء(

الرقم:

الفن:

:العنوان

الفرجمه:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

833

رشادوإوعظ

المحمديةالطريقة

الأحمديةوالسيرةالمحمديةالطريقة

هـا"819ا"تالبركوبيبيرعلىبنمحمد،البركَلي

فإنوبعد...أممخيروسطاًأمةجعلناالذيللّهالحمد...البسملةبعد

صنفأأنفأردت...متطابقانوالسنةوالكتابمتوافقانّوالنقلالعقل

الأحمدية.السيرةلأبينأنوأحببتالمحمديةالطريقة

النائمينوإيقاظالهالكينوإنقاذالصارمالسيفرسائلنافيذلكبيناوقد

للّه.الحمدونقولمقالناحقيقةتعلمحتىوطالعهابهافعليكالقلوبوجلاء

نسخ.

بوزقيرمملكة:النسخ!ن.صالحبنأحمد

اهـ.914

اسم*5.913:المقاس51الأسطر:عدد032

مشرقي.

حمر.أوأسود

رطوبة.

)مملوكي(قديم

اخرهوفيإطاراتوداخلوتعليقاتحواشيهامشهعلى،نقولأولهوفي

أدعية.

2/253العارفينهديةا-2/111الظنونّكشف

.6/61الاعلام-3/176المؤلفينمعجم

1133()



)،محظ،!!لر!فعا!(

2/؟88:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

الفهموزبدةالعلمعين:العنوان

هـ(083:)تعمربنعثمانبنمتمد،البلحي:المؤلفا!

أهتديقدسكوبنورأقتديوبكابتدأباسمكياربياربالبسملةبعد:المخطوطةبداية

اللّه.اللّه

الشواغلعنوإلغفلةالنوريشاهد،لظهورماويشاهدالاتصالحدثثم:المخطوطةنهاية

الدين.ملوكويصيرمن

:الماديءالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم.5*5.91:المقاس11الأسطر:عدد133-18قامن:الأوراقعدد

حديا.:الورقنوع

حمر.أ-أسودالحبر:لون

رطوبة.:تفالاَا

حديث.:التجليد

الأصل.علىمقابلةآخرهوفيتعليقاتسطورهوبينهامشهعلى:ملاحظات

1/586-سر!يس2/132المكنونإيضاح:المصادر

)1134(



)،محظ!رصالر!فعاء(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:ملاحظات

:درلمصاا

371

رشادوإوعظ

رمضانّفضايلفيالرحمنفتح

اهـا"503"تإبراهيمبنخليلبنمحمد،القاوقجي

علىشرحفهذاوبعد...العالمينربالحمدنستعينوبهالبسملةبعد

فتحوسميته...مرادهويبينألفاظهيحلالسحيميياقوتتمختصر

...رمضانفضايلفيالرحمن

وقالفتعجببالقصةفأخبرهبكدرةصافياوقتاقصدلعله:فقال...

...زمانناسيدةواللّههيحقهافيهذايفعلرابعةمثل

.معتاد

الميدانيالشافعيالمخللاتيحسينبنمحمد

هـ.1272

لأسطر:اعدد57

مشرقي.

حمر.وآسودآ

سما7*23"5:سلمقاا91

عليبنمحمدبنلأحمدرمضانفضائلفيللياقوتميسرشر!هو

)ق-فيجاء-1ت/178الشافعيالمصريالقلعاويالسحيميالقرشي

أحمدالشيخبنلارسلانالبيطار/إبراهيمبنحسنبخطإجازة(أ

الكتب.منوغيرهالكتأبولهذاروايتهتجوزما!لبروايةالأصبحي

3/164المكنونإيضاح-6/181للزركَليالاعلام

.3/278المؤلفينمعجم-1/501الفهارسفهرس

)1135(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

المصادر:

)،محظ،الر!فعاء(

76/5

رشادوإوعظ

الحكميةالقصيدة

.هـ""451ت""الحسينبنمحمذبنعلي،البستيأبوالفتح

الخيرمحضغيروربحه...نقصانّدنياهالمرءزيادة:البسملةبعد

يافقدانالتتقيقفيمعناهفإن-لهلإثباتحظوجدانوكلخسران

.عمرانالعمرلخرابهل-مجتهداالدهرالخرابعامر

خذهاجبرانالدينقناةلكسروما-يجبرهالدينفإنّكسرفكل

حسانهاضرماتبيانالتبيانينبغيلمنفيها-مهذبةأمثالسوائر

.حسانالشعرمربعيضعهالمإنصايغها-والطبع

أ31ب-93ق

أوروبي

سمأ82.*2.،9:سلمقاا71:الأسظرعدد

أحمر.أسود-

حديث.كرتوني

4/336الاعلأما-2336/الظنون!شف

685./1البارفين-هدية3/794المؤلفينمعجم

1136()



)،محظ،ار!فعا!(

117/13:الرقم

رشادي!اوعظ:لفنا

الحكمية.القصيدة:العنواق

.هـ"104"اتالحسينبنمحمدبنعلي،البستيالفتحابو:اوو!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

محضغيروربحه...نقصاندنياهالمرءزيادة...والتصليةالبسملةبعد

يافقدانالتحقيقفيمعناهفإن-لهلإثباتحظوكلخسرانالربح

.عمرانالعمرلخرابهلباللّه-متتهداالدهرالخرابعامر

صلىياربأذانللحقووعتالهدىسبل-بهالقلوبأبصرتأننيومن

سلاماًإليهوابعثواغصانأوراقمنهفأينعت-مطرهمرماعليه

.أزمانتفنيهلاالصتبوالآل-عطرازاكيا

:الماديالوصفبيانات

مغربي.:الخطنوع

أأ-0919:وراقلأاعدد
سم.ا5.6*33:سالمقا53:لأسطراعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمر.أ-أسود:الحبرلون

رصة.ا:تفالآا

التجليد:

:درلمصاا

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي

جوانبه.بروزتقدالزخرفة

4/326الاعلاما-2336/الظنون!شف

685./1العارفين-هدية3/794المؤلفينمعجم

1137()



)،محظو!،لمفعا!(

933/3:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

العلمفضلفيقصيدة:العنوان

حمارإلابهايرضىولا............عاروالجهلفتىياتعلم:المخطو!بداية

عمري!لوجاهىعزىبه..........الحياتىفيالمعالىنلتبه

لمخطوطة:انهاية
بكثاراًتكنفلانطقتفإذا...!.....سلامةوالسكوتزينالنطق

مراراًالكلامعلىندمت..........لاولقدمدةسكوتىعلىندمتما

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم*5215.5.:المقاس6الأسطز:عددلا-35ب34قامن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

رطوبة.-رضهأ:تلاقاا

قديم.:التجليد

الفقهفينقولآخرهوفيوالفارسيةالتركيةباللغةترجمةالسطوربين:ملافت

الهدايةكتابمنالحنفى

1138()



)ومحظ،!ا،!فعاء(

الرقم:

الفن:

لعنوان:

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

96/4

رشادوإوعظ

ألغزاليقصيدةبشرحالمتلاليالكوكب

اهـا"143"تالغنيعبدبنإسماعيل.بنالعنيعبد،النابلسىالغنيعبد

شرجكْهدْا...بعدأما...والحياةالموتخلقالذيلفهالحمدالبسملةبعد

أكملالانتكالرجا...ورصفتهالتصنيفقالبفيأفرغتهلطيف

والجوهرةالنونيةالقصيدةكلماتمنانعقدمابهأجلترصيف

العزالي.حامدأبيالإمامإلى)!ذا(المنسوبالمضيئةالفريدة

عليحمأي-وثناعليكماللّهسلام-طيبسلاميمنوعليحم...

عطفثمعيونكموتقربهنفوسكمبهتطيبطيبسلامسلاميمن

وقوله:مباركطيبثناءمنيعليكمأيالمدحهووالثناء،وثناقوله

إليكماللّهأوصلأيالمتعاطفينبينمعترضهجملةعليكماللّهسلم

سبحانه.منهالسلام

ي:

نسخ.

هـ.1284

اسم."هك!ه5.35:اتس03،91:الأ!عددأب74اب55من

مشرقي

حمر.أ-أسود

توسطتهقداللونبني،مانوعاًقديمجلديالخارجومنالداخلمنكرتوني

.بروازالأربعبحواشيهأحاص!وقدزهرةشكلعلىالحجمصغيرةزخرفة

شعبانمنوالعشرينالرابعالثلاثاءيومفيالشرحهذاالشارحالمؤلفأنجز

حامدلأبيلقصيدةشرحوهي-الرسالةآخرفيذلكجاءكما-4901

العزالي.

4/32الاعلام1/095-العارفينهدية

3/176المؤلفينمعجم-2/493المكنونإيضاح

)9113(



و!الرلمفعاء(،محظ)

9701/4:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

الأخيارومسالكالأبرارمجالس:ا!لعنوان

أهـ"ا34ْت""الرومىالقاهرعبدبنأحمد،القبرسى:ا!!

لاوالذيربهيذكرالذيمثلوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولقال:المخطو!بداية

أبورواهالمصابيحصحاحمنالخديثهذاوالميتالحيمثلربهيذ!ر

.الأشعريموسى

آوللاحوادثوجودهوالذيوالتسلسلالدورفيلزموآخرهالاَخرناقص:المخطو!نهاية

واحد.يكنلمولومحالوكلاهمالها

:الماديالوصفبيانات

تعليق.-نسخ:الخطنوع

سمهـ3*92:سلمقاا32:لأسطراعدد32-511:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاسودالحبر:لون

رطوبة.:الاقات

)ممدوكي(يمقد:لتجليدا

بالخطالفاتحةسورةآخرهوفيمختلفةوإلخطوطتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

الآخر.ناقص،الثلث

1/154الامجلام-20915/الظنون!شف:المصادر

.1/174المؤلفينمعجم

)0114(



و!الر!قعا!(ومحظ

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المنهطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

7011

رشادهـاوعظ

الأخيارومسالكالأبرارمجالس

اهـا"430تا"الرومىالقاهرعبدبنأحمد،القبرسى

اللّهرسولقال...تعالىاللّهذكربيانّفيالأولالمجلسالبسملةبعد

مثلربهيذكَرلاوالذيربهلِذكَرالذيمثلوسلمعليهاللّهصلى

.الأشعريموسىأبورواهالمصابيحصنحاحمنالحديثهذاوالميتالحي

لزومفيشرطالرضاءلأنونحوهالمهرمنعليهماوآخرهالاَخرناقص

موضعه.فيبينماعلىالرضايقدمكَراهولاوسقوطهالمال

ي:

.معتاد

283

مشرقي

حمر.وأأسود

رطوبة.

سما4*02:المقاس33الأسطر:عدد

قديم

صلىالنبيووصيةوالحديثالفقهفيونقولالعلمفضلفينقولأولهفي

هامشهوعلىإطارداخلالأولىوالورقةفاطمةلابنتهوسلمعليهاللّه

الأنوارمطالعمنونقولقاضخانفتتاوىمننقولآخرهوفيتعليقات

محمد.بنعثمانّباسموقفآخرهوفيالحديثفيونقول

1/154الاعلام-2/0915الظنونّكشف

.1/174المؤلفينمعجم

)1141(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

)،محظ،!رلهفعا!(

749

رشادوإوعظ

الواعظيندرةمجالس

سليمانبنراغببنعمر-أفنديمجمدبنسليمان،أفنديسليمان

أهـ"273حياً""كان.أفندي

السلامعليهالنبيعنعنهاللّهرضىمسعودابنعنوأولهالأولناقص

عناللّهرسولصدقصلوةأكَثرهمالقيمةبيومالناسأولىإنقالإنه

غفرجمعة!لفيمرةمائةعلىّصلىمنقالإنهالنبيعنرفيعابنزيد

ذنوبه.اللّه

وقتعنهيقطروجبرايئلالقيمةيومعطشمنفيأمنونأفواههمعلى

!يفو.بلاربهمفيرونّعيونهمعلىالغفارالملكرؤية

ي:

تعليق.

أفنديسليمانبنمحمدراغببنعمر

هـ.1373

سم.81*35:المقاس27:الأسطرعدد83

مشرقي

أحمر.

رطوبة.

قديم.

أولهوفيللموضوعاتفهرسأولهوفيوالفقهالحديثفينقولأولهفي

رسالةأخرهوفيطياراتاهـوبه273سنةعلىبنأحمدباسمتملكختم

.واحدةورقةفيالقرآنختمودعاءورقيةفيسرهقدسجكانالخواختهـا

)1142(



3(والملمفعا،محظ)

7401/5:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

الأحاديثفيالعنكبوتسورةلآياتالمناسباتالمواعظفيمتالس:افان

.لحكاياتواوالمسائل

فيالعن!بوتسورةلآياتالمناسباتالمواعظفيوأولهالخطبةناقص:المخطو!بداية

لاالمؤمنونبلالأنشاآنفي(1)الموعظةوالحكايالتوالمسائلالأحاديث

والسلامة.الصحةعلىالدنيافييتركون

ظهورهموراءمنبشمائلهم!تبهميعظواثمظهورهمخلفتخرجحتى:المخطو!نهاية

القدير.وفيضالمرقاةفيالحديثهذاشرحالسافرةالبدورفي!ذا

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

ولىبنعثمان:الناسخاسم

هـ2711:النسختاريخ

أسمك!ه23:المقاس23الأسطر:عدد51133قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.أ-سودأ:لحبرالون

رطوبة.-رضةاتلمحالآا

)ممدو!ي(يمقد:لتجليدا

.تعليقاتهامشهوعلىمفككةوآوراقهالأحاديثفيموعظة55:ملاحظات

1143()



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المغطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ومحظ،!لم!فـاء(

689

رشادوإوعظ

والأخبارالاَياتلاشتمالهاوالأذكارالنصايحمجالس

.اهـا"501ا"تالروميعباسبنحسين،الرومىحسين

أما..الأنبياءورثةالعاملينالعلماءجعلالذيللّهالحمد...البسملةبعد

يقول...الخلوتىالحنيفيعباسبنحسينالسيدالضعيففالعبدبعد

...مجالسأجمعأنأردت...النوريالأجدعبد...لعزيزىخدمتلما

.الآياتفيهاذكرت

قدعملىدفترفإنبالدعاءتنسونّفلاوالأدبوالعلمالقرانّوعلمنكم

العلماءروضةمنودعائكمخبزكمكييرةإلىمحتاجاًوكنتطوى

عشر.الثالثالبابفي

ي:

سم13*3.:المقاس13:الأسطرعدد53

مشرُقي.

حمر.أ-سودأ

رطوبة.

)مملوكي(قديم

مفككة.أوراقهوبعضتعليقاتهامشهعلى

/1334العارفينهدية2/434ْ-المكنونّإيضاح

.1/613المؤلفينمعجم

)1144(



)،محظ،!،لمفعا!(

96/5:الرقم

دارشادوعظا:الفن

الوعظافيشعريةمجموعة:العنوان

الخلقبحارحتى-العمياءاللجةفيمتلوة-درةالمكتمالسرلىإفانظر:المخطوطةبداية

أصدافهاتخفهالملهاعجبا-الابداءجمودةكحيرةعينا-تكييفهافي

.الظلماءحندسىتخفىالشمس-

تمالذيهو-تلملاثمفخدهاوباءظاء-لهالنقيينبيكالجدذاالأمر:المخطوطةنهاية

علىالصلاةثمللفهمالترتيبعلىعروفومن-سكنمنللاشكال

.ذييتبعهاالأرضعلىشمس-طلعتماالمختار

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سما5*5.25.3:المقاسمختلفة:الأسطرعددأ7.2-أالاهق:الأوراقعدد

اوروبي:الورقنوع

.اسود:الحبرلون

قداللونبني،مانوعاًقديمجدديإدخارجوعن،الداخلمنكرتوني:التجليد

بحواشيهأحاطوقدزهرةشكلمجلىالحتمصغيرةزخرفةتوسطته

.برواز

شتىمصادرمنشعريةومقتطفاتكناشاتعنعبارةالمجموعةهذه:ملاحظات

الصوفيالوعظيالشعرعليهايغلب

)1145(



3(و!إرلمفعا،محظ)

912:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

.3.3جالإسلامشرعةفيالسلامدارإلىال!ناممرشد:الهنوان

هـ"699تا"أفنديتوزدعمربنمتمد،أفنديددهقورد:المؤ!ف

جبريلأنالحديثوفيوالاشربةوالفواكَهالأطعمةبعضفضائلجؤف:المخطوطةبداية

بهاليشتدالهريسةيأ!لأنوسلمعليهاللّهصلىنبيناأمرالسلامعليه

...فأ!لالليللقيامقوته)!ذا(ليزدادظهره

عليهاللّهصلىاللّهرسولسمعتقالتأنهاعنهااللّهرضيعائشةوعن...:المخطوطةنهاية

فاتقواذلكعليكموحرامسبهميحلفلاأمواتكمتسبوالا:يفولوسلم

الحقائق.خالصةفي!ذاحذرعلىو!ونوااللّه

:الماديالوصفبيانات

الغط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

اهـ.560

3ج

أوروبي

حمر.أ-سودأ

سما519*5.37:سلمقاا13لأسطر:اعدد

وسطه.جؤمضغوطةضخمةميداليابدتقدتركيقديمجلدي:ات

:ملاحظات

:درلمصاا

نسخةعنمنقولةالنسخةهذهو-عديدةمواضعفيطياراتبهاتوجد

المؤلف،

3/564المؤلفينمعجما-3/440الظنون!شف

3/925العارفينهدية

)1146(



)،محظو!!،!فعاء(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الحط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

164

رشادوإوعظ

الأخبارلطائففيالأنوارمشكاة

.هـ"ا505تا"محمدب!نمحمدبنمحمد،الغزالي

معرفته.بأنوارأولعيائهقلوبنورالذيللّهالحمد

بسطوهذادخلهاإلاأحدمنهاينجولاأنخشيتلقدوعزتك:قال

.بالشهواتوحفتبالم!ارةالجنةحفتوسلمعليهاللّهصلىقوله

917

حمر.وأأسود

سم33*53:-المقاس37الأسطر.:عدد

قديم.أسودجلدي

صفحةفيتملكختميوجد!ماالهوامشفيالتصحيحاتبعضتوجد

قال:تنبيه...وقدغيرمؤرخالنقشبنديالدينجمالباسمالعنوانّ

عنينقلالمتأخرينمنلواحدبلللغزاليهوليسالكشفصاحب

الغزالي.

3671/المؤلفينمعجما-3/396الطنونكشف

7/22الاعلام-4/01الذهبشذرات

)1147(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنمية:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)،عظ،!ارلمفعاء(

133

رشادوإوعظ

الجنانيومصابيحالجنانمفاتيح

هـا".319تا"علىسيدبنيعقوب،البرسوى

يعقوب...فيقولوبعد...الإسلامنعمةعبادهعلىمنلمنحمداًالبسملةبعد

الصفاتأشرففيالعلمأنعلى...العلماءسلاطيناطبققد...علىسيدبن

...الإسلامشرعةالكتببينمنوأن...الشرعيةالعلومسيما...

فيالأصفهانيبراغبالشهيرالمفضلبنالحسينالقاسمأبيالأمامللشيخ

.بجاربرديالمعروفالفاضلللمولىشافيةشرح

نسخ.

.جمالبنمحمد

هـ.599

سما8ك!28:لمقاسا52:لأسطراعدد263

مشرقي.

حمر.وأسودأ

مقابلة.

رطوبةرضهَأ

قديم

باسمتملكأولهوفيمفككةأوراقهوبعضقللموضوعاتفهرسأولهفي

فينقولوأولهأفنديسيدمحمدالسيدمعلمىبهاهداالمعارفدارمكتب

وتواريخ.ومواليدنقولآخرهوفيتعليقاتهامشهعلى،الفقه

2/546العارفينهديةا-2/440الظنونكشف

.8102/الاعلاخ!-4013/المؤلفينمعجم

1148()



،محظ،!،لمفعا-(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

366

رشادواوعظ

.الجنانومصابيحالجنانّمفاتيح

هـا".319ت"علىسيدبنيعقوب،البرسوي

...فيقولوبعد...الإسلامنعمةعبادهعلىمنلمنحمداًالبسملةبعد

فجاء...الإسلامشرعةالكتببينمنوأق...علىسيدبنيعقوب

ومصابيحالجنانبمفاتيحوسميته....الشانعلىشرحاًاللّهبحمد

..الجنان

الشهيربراغبالمفضلبنالحسينالقاسمأبيالأمامللشيخمحاضرات

بجاربردي.المعروفالفاضلللفولىشافيةشرحفيالأصفهاني

نسخ.

محمدصاروبنمهمدبنقلاوز

376

مشرقي.

حمر.وأأسود

تذهيب.

رطوبة-أرضه

سماحاا5*2.:المقاس23.الأسطرعدد

حديث.

وفينبويحديثأولهوفيطياراتوبهتعليقاتهامشهوعلىإطاراتبه

هامشهاوعلىالقرطبيتفسيرمننقلختحجولإبنجليلةفائدةاخره

.الكتابمطالب

2/546العارفينفديةا-2/440الظنونكشف

.8103/الاعلام-4/013المؤلفينمعجم

)9114(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلصْ:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

:ملاحظات

:درلمصاا

)،محظ،؟،!فـا!(

695

رشادوإوعظ

.الجنانومصابيحالجنانمفاتيح

هـ".319ت."اعلىسيدبنيعقوب،البرسوى

وجعله)!ذا(الإسلامنعمةعبادهعلئمنّلمنحمداً:البسملةبعد

قال...وهاجاًسراجاًأمامهوالسنةالكتابونصبومنهاجاًشرعة

بركنالشهيربينهمالكرامالأئمةتقيدالهمامالفاضلأعنيالمصنف

معرفتهعلىأرشدناأيالطريقعلى)..(دلناالذياللّهأحمد:الإسلام

بالشواهد.

المفتيمنية،الملوكتحفةشرحتسهيل...قولهعندوينتهيآخرهناقص

جواهرغزنوتةمقدمة)..(قدوريشرُح،الليثأبيفتاوىنوازل،

طحاويشرحالفتاوىتتمةظهريةنحتاوىزيلعيمختارشرح!ذا)إيثار(

...الفتاوىمجمعتاتارخانيةفتاوى

نستعليق.

:سلمقاا23:لأسطراعدد283

وروبي.أ

حمر.وأسودأ

بلل.

تملكات.تمثللعلهاأختام/ب(ه)قفيجاءأ(

)هيخطوطوضعتوقدالمشروحالأصلبالمتنممزوجالشرحوهذا2(

الأحمر(.باللون)وذلكالأصليالمتنكلماتفوق(المميزةكالعلامات

3/546العارفينهديةا-3/440الظنونكشف

.354/الاعلام-3/164المؤلفينمعجم

)0115(



)،ممظ،!ا،لهفعا!(

697:الرقم

رشادوإوعظا:لفنا

الجنانومصابيحالجنانمفاتيح:العنوان

هـ".319ا"تعلىسيدبنيعقوب،البروسوي:ا!!

يعقوبفيقولوبعد...الإسلامنعمةعبادهعلىمنلمنحمداًالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الشأنعلىشرحاً...الإسلامشرعةالكتببينمنوأن...علىسيدبن

...الجنانومصابيحالجنانّبمفاتيحوسميته...العرفانجلي

بالراغبالشهيرالمفضلبنالحسنالقاسمأبيالإمامللشيخمتاضرات:المخطوطةنهاية

.بجاربردىالمعروفالفاضلللمولىشافيهشرحفيالأصفهاني

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

روميكيبنجعفر:الناسخاسم

هـ.459:النسختاريخ

93لأسطر:اعددامماكا:وراقلأاعدد
أسم5،26*9:المقاس

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.-رضةا:تفالآا

لا.حديث:التجليد

وفيدهتوىاللّهعبدباسمتملكأولهفي،التعليقاتبعضهامشهعلى:ملاحظات

.للموضوعاتفهرسأدلة

.2/546،547العارفينهدية-3/4401الظنونكشف:ا!در

.8/3ْ1الاعلإم-4/013المؤلفينمعتم

(1151)



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ومحظو!،!فـا!(

729

رشادوإوعظ

.الجنانومصابيحالجنانّمفاتيح

هـ!ا.319تا"علنىسيدبنيعقوب،البرسوى

...فيقولوبعد...الإسلامنعمةعبادهعلىمنّلمنحمداًالبسملةبعد

فايقلكتابالإسلامشرعةألكتببينمنوأن...علىسيدبنيعقوب

بالكسر.عقدجمععقودفهذه..

براغبالشهيرالمفضلبنالحسينالقاسمأبيالأمامللشيخمحاضرات

آكرمبجاربرديالمعروفالفاضلللمولىشافيةشرحفيالأصفهاني

آجمعين.المؤمنين!افةمعمأواهمالجنةوجعلمثواهمتعالىاللّه

ي:

نسخ.

حسن.بنأحمد

هـ1138

سم13*13:سلمقاا93:لأسطراعدد233

مشرقي.

حمر.وآسودآ

رطوبة

(.)مملوكيقديم

،التعليقاتبعضهامشهعفىللموضوعاتفهرسآولهفي

.3/546،547العارفينهدية-أ3/440الظنونكشف

.83ْ1/الاعلام-4/013المؤلفينمعجم

)1152(



)،محظ!ر!لرلمفعا-(

333:الرقم

رشادوإوعظا:لفنا

عظلمواا:نلعنواا

القبرصى.استيفانوس:،.ترجمةاليسوعيسينرىبولصالأنبا:اوو!

مواعظفهذهوبعدأمينالواحدالإلهالقدسوالروحوالابنالأببسم:المخطوطةبداية

إلىاللتياليانيةاللغةعناستخرجهاقذاليسوعيسينرىأبولصللائبا

واثنينوسبعمائةألفسنة..القبرصىاسيتفانوشالقسالعربيةاللغة

الآلهى.للتتسدوستين

تجاهونسلكلعدلكونسجدعيوبناونفهمالهنااللّهيا...أنّهواىفهذا:المخطوطةنهاية

حسنا.سلوكاالاَلهيةعظتك

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

القبرضىاستيفانوس:الناسخاسم

ما763:النسختارتخ

اسم5،03*4:المقاس91الأسطر:عدد691:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.اسود:الحبرلون

رطوبة.-رضةأتلا!اا

قديم.:التجليد

ام855سنةالكاثوليكىالسريانياللّهفتحيوسفباسملَملكآخرهفي:ملاحظات

بحلب.

)1153(



)ومحظ،!ا،!فعا!(

:3501الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

الصالحينأخبارعنالنفايسومنتخبالمجالسنزهة:افان

هـ".498ا"تالرحمنعبدبنالسلامعبدبنالرحمنعبد،الصفوري:المؤ!ف

آياتهمنلناقص...الصفورىالرحمنعبدهريرةأبو..قالالبسملةبعد:المخطو!بداية

إلى...فإنبعدأما...الفرقانوجعلوإعرباًإرشادابتوفيقهواوادناعجبا

مقصودها.لىإفأجبتهما.الصلاحأهلأخباروآخرالملاحالقصص

الأشياءبشاروأولوالجنوالإنسانلائكةمنعامةوآخرهالآخرناقص:المخطو!نهاية

...والأرضالسمواتفيالحاصلة

:الماديالوصفبيانات

مغرجما.:الخطنوع

أسم*5.337:المقاس51:الأسطرعدد013:قورالأاعدد

مشرقي.:الورقتْوع

حمر.وأأسودالحبر:لون

رطوبة.:الاقات

حديث.:التجليد

علىثانيآلاللّهعبدبنعلىختموأولهعيطةعمرباسمتمللىأولهفي:ملاحظات

الوسط.وناقصإطاراتداخل،تعليقاتهامشه

1/533العارفينهدية-3/4791الظنون!شف:ا!در

.3ْ/31الاعلام-239/المؤلفينمعتم

)1154(



)،عظ،ا،لمفعاء(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

0793/

رشادوإوعظ

الطيب.الكلمشرحالصيبالوابل

.هـا"751ت"اأيوببنبكرابيبنمحمد،الجوزيةقيمابن

والآخرةالدنيافييتولا!مآنالإجابةالمرجواالمسئولاللّهالبسملةبعد

العبد.سعادةعنوانهيالثلاثةالأمورهذه...

لااللهمعلميمبلغولاأ!برهميالدنياتجعلولاواخرهالاَخرناقص

اللّه...رسول!انفقالعمربنعنهافسئليرحمنيلامنعلىتسلمني

:المقاس51الأسطر:عدد932-99قمن

أوروبي

حمر.أ-أسود

أسم33*6

رطوبة.-رضةآ

قديم.

أهـوعلى403الشريفمحمدبنيوسفباسمووقفتملكأولهفي

الآخر.وناقصتعليقاتهامشه

6/168الذهبشذرات-3/4991الظنونكشف

.56/.6الاعلام-3/164المؤلفينمعجم

155(1)



)ومحظ،!لص!فعا!(

9701/3:الرقم

رشادوإوعظ:هـفنا

السمتيخالدبنيوسفلتلميذهالنعفانّحنيفةأبيالإماموصية:افان

البصري

"اهـا05ا"تالكوفىثابتبنالنعمان،حنيفةابو:المؤلف

خالدبنيوسفلتلميذهحنيفةأبيالإمنا.موصيةهذهالبسملةبعد:المخطو!بداية

فقالالبصرةوطنهإلىالخروجإستأذنهحينبهاوصىالبصريالسمتي

إليك.أتقدمحتىلا

شاءإنسالماًوتعيشتسلمأنرجوتهذهبوصيتيتمسكتإنّفإنك:المخطو!نهاية

تعالى.اللّه

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سم03*93:المقاس26الأسطر:عدد411-411قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.أ-اسود:الخبرلون

رطوبة.:تفالآا

ممدوكَي()يمقد:لتجليدا

العربيةباللغةالواعظينبعضمنمواعظآخرهوفيتعليقاتهامشهعلى:ملافت

أدعية.وبهوالتركية

3/594العارفينهدية02-2/15الظنون!شف:المصادر

.8/36الاعلام-/433المؤلفينمعجم

)1156(



)،محظو،رلمفـاء(

/66013:الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

السهرورديوصية:العنوان

هـا".586ت"الدينشهابالسهرورديعمر،السهرورديالشهاب:اوو!

اللّهحقولزوموالعلانيةالسرفيوخشيتهاللّهبتقوىأوصيكبنييا:المخطو!بداية

أجمعين.المشايخوحقورسولهتعالى

تدريلافإنكدخلتهاكمامنهاوأخرجالقبورأصحابمننفسكوعد:المخطو!نهاية

القيمة.يومغداًأسمكما

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

)القسطنطينية(اغروس:اضولنالترابيبشرىبنإبراهيمالحاجي:الناسحْاسم

هـ779:النسختاريخ

سمأ*33.:المقاس32:الأسطرعدد15قا-05ق!ا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاسودالخبر:لون

رطوبة.:تلاقاا

.)مملوكي(قديم:التجليد

فيبشريبنإبراهيمالحاجيبخطوالشعرالأدبفينقولآخرهفي:ملاحظات

.53ق52.-قهـمن779القسطنطينية

3/167الأنباءعيون1/872-الطنون!شفا!ادر:

.8041/الاعلام-2/574المؤلفينمثجم

.)1157(



)،محظ،!ر!فعا-(

:6501/5الرقم

رشادوإوعظ:لفنا

القدسيةالوصايا:الطوان

.هـ""838ت"محمدبنمحمدبنمحمد،الخوافىزبن:المؤ!

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلوةاللّهحمدبعدأما...البسملةبعد:المخطو!بداية

...اللّهلىإتابواالذينوأولاديلأصحابيوصيةفهذه...وآلة

لىحاشاهدتوأنتالتبويبعلىكتبتمافإنيالترتيبأنتواعلم:المخطو!نهاية

بمقتضاها.العملتوفيقاللّهأسألبالىوتو!ع

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

هـ3101:النسختاريخ

سمأصاك!ا9:المقاس71الأينيطر:عدد8331-لاقامن:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.أ-سودأ:لحبرالون

رطوبة.:الاقات

قديم.:التجليد

نسخةمنمنقولةنسخةوهيالأدبفي.نقولآخرهوفيتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

ترجمةآخرهوفيالشريفبالقدسهـوالمفسوخة825سنةالمؤرخةالمؤلف

محمد.بنمحمدباسمتثلكآحرهوفي(وميلاده)وفاتهللمؤلف

7/332الذهبشذرات-3/2103الظنون!شف:المصادر

.7/46الأعلام641-3/المؤلفينمعجم

)1158(



التيوف



.

-



)فصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

/761

الوجودواجبإثبات

هـا"898ا"تمحمدبنأحمدبنالرحمنعبد،الجامي

علمهباطنفيفتعينلذاتهبذاتهتجلىالذيللّهالحمد:البسملةبعد

الصوفيةمذهبتحقيقفيرسالةفهذهبعدأما..وصفاتهذاتهمجالي

لذاتهالواجبوجودفيقولهموتقريرالمتقدمينوالحكماءوالمتكلمين

...وصفاتهأسمائهوحقائقلىتعا

وأنابعضمنبعضهامنتشأالقوابلسائربصورالظهورمنهاوينتشأ

تلكعلىيكونانيلزمفلاالعينفيالأمجادالقوابلعلىانبساطه

منأكثرالعينيبالوجودأولاالصادريكونأنّفيمكنالنسبة

الموحدةالصوفيةإليهذهبكماواحد

نسخ

اص183صفر

91سطر:لأاعددأ03ابق

أوروبي

حمروأأسود

حديثكرتوني

الأحمرباللونإطارفيالنصوضع

3.692/الأعلام-7036/الذهبشذرات

2/77.المؤلفينمعتم

)1161(

سما82.ك!9.03:سالمقا



الرقم
الفن

العنوان

المؤلفاسم

المخطوطةبداية

المخطوطةنهاية

الوصفابيانات

الخطنوع

الناسخاسم

النسختاريخ

الأوراق!عدد

الورقنوع

الحبر

الافات

التجليد

ملاحظات

)لمصو!(

01137/1

:تصوف

محمدالسيدولدهإلىالمجدديالنقشبنديالحقيإسماعيلإجازة

مصطفىبنالهامياللّهفيضبنصائب

)د.ت(المجدديالنقشبنديالحقيإسماعيل

الشيخالسيد...فيقولبعدأما...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

السيد...ولديأجزتقدأنْي..المجدديالنقشبنديالحقيإسماعيل

العليةبالطريقة...مصطفىبنالهامياللّهفيضبنصائبمحمد

أذكَاها.وتلقيهالنقشبندية

السلامعليهجبريلسيدناوالتنزيلالوحيأمينالجليلالملكسفيرعن

وتعالى.تباركالعالمينرباللّهعن

:لمادي

تعليق

حقيإسماعيل

أهـ.321

اسم4ممر02:المقاس51:الأسطرعددمنا-3

آسود

رطوبة

قديم

الطريقةفيإجازةوهي،ولدهإلىالحقيإسماعيلوصيتهآخرهافي

النقشبندية.

)1163(



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

934

تصوف

وسلمعليهاللّهصلىالرسولعنأدعية

هوأنوعرفهالخروجبتركأبىعلىأشارالسلاموأولهالأولناقص

مصيرإليهيكونماالمدينةوفارقخرج

التيبرحمتكولكنبالاستحقاقتجازنيولاوآخرهالأخرناقص

...وآلمحمدعلىصلىوالإكرامالجلالذاياشنيءكلوسعت

اسم1،*ه1815:المقاس51الأسطر:عدد113

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

تجليدبدونّ

إطاراتوداخلوالآخرالأولناقص

1163()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:لمادياالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:درلمصاا

)لمصو!(

435/2

الرشيدإبراهيمسيدناطريقةأذكار

اهـا"193ا"تالرحمنعبدبنصالحبنإبراهيم،الرشيد

نفعناالرشيدإبراهيمسيدناطريقةأذكَارصورةهذهالبسملةبعد

وهواستغفارأوصلاةأوتوحيدكَلعندأولايقرأفالذيآمينبهاللّه

نفسكَليديبينإليكاقدمأنياللهم

وجهترنيأنغيركلاعينكهوالذيالأنواربنوراسالكانياللهم

آمين.عندكهوكماوسلمعليهاللّهصلىمحمدنبيك

17-من

18
سمأ6*5.33:المقاسمختلفة:لأسطراعدد

أسود

رطوبة

1/33.المؤلفينمعجم-15سركيسالمطبوعاتمعجم

1/43.الاعلام

)1164(



)له!وف(

الرقم:

لفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

703/6

تصوف

والفروعالأصول

بالأصولالمسماهالقادريةالطريقةسلوكأسماءهذهالبسملةبعد

أسماءستةوالفروعأسماءسبعةاسماًالأصولعشرثلاثةوهيوالفروع

الدينيةالمطالبلجميعجربتوإنهاالكشفأهلبعضذكر

ومناماًبيقظةوسلماعليهاللّهصلىالنبيولرؤيةوالدنيوية

الهنديالرحمنعبد

اهـ.037

اسم*ه531.:المقاس11الأسطر:عدد3732-

مشرقي

آسود

رطوبة

قديم

)1165(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)فصوف(

769

تصوف

شيخناكلاممنالرفيعةوالمعانيوالمبانيالبديعةوالفصولالأصول

زروقأحمد

هـا":998ا"تمحمدبنأحمدبنأحمد،زروق

الرفيعةوالمعانيوالمبانيالبديعةوالفصولالأصولهذهالبسملةبعد

أحمدالعباسأبيربناإلىووسيلتناومولاناوسيدناشيخناكلاممن

.أمهات!فصلعنهاللّهرضيقال....زروق

وآخرللتفصيلوآخرهالتحصيلالنهارفأولالدلجةوهوالليلآخر

عنجنوبهمتتجافىمنوالعشيبالعدوربهميدعونللمناجياتالليل

...فأمهمالآيتينربهميدعونّالمضاجع

مغربي

اسمأهه*31:المقاس31:الأسطرعدد

مشرقي

أسود

رطوبة

تجليدبدون

روضةمننقولآخرهوفيالكتابومطالبتعليقاتهامشهعلى

.واحدةورقةفيالثعالبيالرحمنلعبدالأزهار

7/363.الذهبشذرات1/333-الظنونّكَشف

1/19.الاعلام-1/89المؤلفينمعجم

)1166(



)لهصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

6601/01

تصوف

الشروطمنتعالىاللّهطريقأهليلزمفيماالمربوطالمحكمالأمر

هـ!"638""تمحمدبنعليبنمحمد،عربيابن

الحاتمي..محمدبنعليبنمحمد..الدينمتيقالالبسملةبعد

لمنقالواثلثاالنصيحةالدينقال..هداناالذيللّهالحمد..الاندلسي

...المسلمينولائمةولرسولهللّهقالاللّهرسوليا

منعليهمتعالىاللّهمنينزلماالمنازلسيرةفيهنابالحقواعني

وعنهم.نفوسهمعنفناهمحالفياللطائفا

تعليق

الترابيعليبنإبراهيمحاجي

هـ.759

سما3*2.:المقاس91:الأسطرعدد121-201قكا

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

وداخل،الأدبفيونقولطالبأبيبنلعليشعرأبياتأولهفي

تعليقاتهامشهعلى،إطارات

.5/091الذهبشذرات-1/168الظنونكشف

6.381/الاعلام-3531/المؤلفينمعجم

1167()



)ئصو!(

/392!ا:الرقم

:تصوفالفن

العليةالمناقافيالأحمديةال!نوار:العنوان

)د.ت(مصطفىبنراشدحسن،المشهدي:المؤلفاسم

..الفقيروأنافأقولوبعد..الغفارالكريمللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

المشهديراشدمصطفىالسيدبنحسن

مقامذاالمرامونعمالمنىبلغتقدومنهمالحسينيالمقامالزائرأيها:المخطوطةنهاية

سؤالفيهيردلاحيوكمالمبجلوجلالجمالمنهعليه

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

)المؤلف(المشهديماراشدحسن:الناسخاسم

هـ.ا132:النسختاريخ

سما*ه521.:المقاسمختلفةالأسطر:عدد38.:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

رطوبة:تلآفاا

التجليد:

الأحمدية.النفحاتكَتابهامشعلىوهو:ملاحظات

1168()



)لمصوف(

/66019:الرقم

:تصوفالفن

الأسرارمنالخلوةصاحبيمنحفيماالأنوار:العنوان

هـا"638"تمحمدبنعليبنمحمد،عرييابن:المؤلفاسم

الوليئسؤالكأجبت...ومبدعهالعقللواهبالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

وفقكلكأبينهمافأول...العزةربإلىالسلوككَيفيةفي..الكريم

يديه.بينوالوقوفالوصول!يفيةثمإليهالسلوك!يفيةاللّه

هذامثلوفيالعاملونفليهلفلمنكأبدادائمابهيتعلقوالواهب:المخطوطةنهاية

..العالمينربللّهوالحمدالمتنافسونفليتنافس

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

الترابيعليبنإبراهيمحاجي:الناتاسم

هـ.759:النسختاريخ

سمأ*033:المقاس91:الأسطرعدد1.1-9قاهكا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

رطوبة:الاقات

)ممدوكَي(قديم:التجليد

ومطالبوالأسودالأحمربالمدادتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل:ملاحظات

هـببيت781سنةالمؤرخةالمصنفخطمنمنقولةوهيالكتاب

.المقدس

.5/091الذهبشذرات-1/168الظنونّ!شف:المصادر

6.281/الاعلام-3531/المؤلفينمعجم

)9116(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:ملاحظات

:درلمصاا

)لهحوف(

313/2

تصوف

"االأسبوع"أورادعربيبنأوراد

هـ"ا638"اتمحمدبنعليبنمحمد،عربيابن

كلمظهرللّهوالحمدالوجودفاتحاللّهبسم)البسملةبعد

موجود.....(

الراحمينأرحموأنتالظالمينمنكَنتإنيسبحانكأنتإلاإلهالا

ربللّهوالحمدأجمعينوصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللّهوصلى

العالمين(

نسخ

هذهخطالكبيربينللتشابهواحدالناسخأنلييظهروالذي

قبلها.والتيالرسالة

6.281/الاعلام-531"3/المؤلفينمعجم-5091/الذهبشذرات

)0117(



)لهصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

3012

تصوف

فتحيةمعروفالذهبسلسلةأوراد

اللّهاستغفرالعظيماللّهاستغفرالعظيماللّهاستغفرالبسملةبعد

التوبةوأسالهإليهوأتوبالقيومالحيهوإلاالهلاالذيالعظيم

والمغفرة

!لومنوهامةشيطان!لشرمنالتامةاللّهبكلماتاعيذني

أجمعينوصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللّهوصلىلامةعين

14

مشرقي

حمروأأسود

سمابم!3أ9:المقاس11:الأسطرعدد

ورطوبةأرضة

إطاراتداخل،والعربيةالفارسيةباللغةنقولآخرهفي

)1171(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

الورق:نوع

الحبر:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لهصوف(

313/1

تصوف

الليلية.ال!وراد

اهـا638ا"تمحمدبنعليبنمحمد،عربيابن

كَلباطنعلىالمستوليشاهدكلبغيبالمحيط..)أنتالبسملةبعد

..(ظاهر

الفردالواحدأنتإلاإلهلاالأسماءومعلمالسماءمُسْكِنأنت)...

اللّهوصلىأحد!فوالهيكنولكيولدولميلدلمالذيالصمد

..(أجمعينوصحبهآلهوعلىالنبيينشرفمحمدسيدناعلى

نسخ

اهـ.710الأولىجمادى13

مشرقي

حمروأأسود

أنهماوالصحيح،واحدةرسالةتليهاوالتيالرسالةهذهالفهرسجعل

الثانيةوتبدأ6قعندتنتهيالأولىأنإلا.الأورادفيءهمارسالتان

والرسالة)الليليات(آخرهافيوجاءالأورادعنوانهاوالأولى8قمن

والأولىرسالتينوجعلناهماففصلناهما..الأسبوعأورادبعنوانالثانية

)3(.والثانية(1)رقمتحمل

.5091/الذهبشذرات-31361/الظنون!شف

6.381/الاعلام-3531/المؤلفينمعجم

)1172(



)!صوف(

/66016:الرقم

:تصوفلفن

التصوفافيللطالبينالأسراربيانّ:العنوان

هـا"768ا"تعمربناللّهعبدبنيوسف،الكوراني:المؤلفاسم

أما...منقبةأشرففالعلموبعد..العليمالقادرللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

أولاً.السلامعليهمحمدروحاللّهخلقفلمابعد

معتذراًمتملقاًمتضرعاًمتذللأإليهمنهويفرلطفهإلىقبرهمنفيفر:المخطوطةنهاية

اللّهأنذنوبهعلىورحمتهالطاقةفيضفيتوقعبابهفيبذنوبهمعترف

الكريموالجوادالرحيمالبرهو

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

الترابيعليبنإبراهيمحاجي:الناسخاسم

اسم*353:المقاس91الأسطر:عدد88ق63-قمن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبر

رطوبة:الاقات

)ممدوكي(قديم:التجليد

اخرهفيمفككةأوراقهوبعضإطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

الولياللّهلنعمةإنشائيةللرسالةنقول

557.العارفينهدية-1/036الظنونّ!شف:ا!در

80.24/الاعلام-4/916المؤلفينمبجم

1173()



)لهصوف(

363:الرقم

:تصوفالفن

اليمانيالحرزفيالمودعةوالمعانيالأسراربيان:العنوان

)د.ت(الحرلمجرياللّهعبدبنعثمان،الحنفي:المؤلفاسم

وبعد..الكلماتمنشاءفيماشاءماأسرارهفيأوقعالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

اللّهعبدبنعثمانالكثيروالذنببالعجزالمقرالفقيرالعبدفيقول

..السيفيبالدعاالمسمى..إليمانيالحرزعلىنبذةهذه:الحريري

اليمانيالحرزفيالمودعةوالمعانيالأسراربيان.وسميتها

السماءإلىبصرهفشخصظلمعبدمنماوسلمعليهاللّهصلىقال:المخطوطةنهاية

لأنصرك...حقاعبديلبيك:وجلعزاللّهقالإلا

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سمأه*2.لأ5:المقاس51:الأسطرعدد0.1:الأوراقعدد

حديث.:الورقنْوع

حمروأسودأ:لخبرا

حديث.:التجليد

(ب/99)قفيخرميوجد:ملاحظات

)1174(



)لهصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقدعد2

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

المصادر:

353/1

المقربينلمنهاجالسائرينودلالةالسالكينتحفة

اهـ991ا"تمحمدبنالحسنبنمحمد،السمنوديالمنير

!نوأبرزالعارفينقلوبعنالرانأزالالذيللّها"الحمدالبسملةبعد

سألنيفقدوبعد..السايرينلوصولالأسماءشموسنورالذاتسما

التمكينمقامإلىوالوصولاليقينوإياهماللّهرزقنيالمحبينبعض

..الطريقسلوكفيالراغبيحتاجهمماشيئاًلهأجمعأن

فبالعكسالنفسوإلىبصفتهااتصفالرو!إلىمالإنوالقلب...

ولاواحدإنسانوالجمعلبعضبعضهامسخراالإنسانجملةوتكون

الرموزفإنهمالطاعةفياشتراكهمابينهماالفرقيؤثر

مغربي

المجدوديالمغربيعليبنأحمدبنأحمدبنالسعيد

اهـ.036

:ستا32:لأ!اعددب68-با

حديث

حمروأأسود

حديث.

2/344.العارفينهدية-1/035المكنونإيضا!

.6/29الاعلام-3/232المؤلفينمعجم

)1175(

سم21*14



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

لفنية:امورلأا

:تفالآا

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

)فصو!(

1782/

الأولينسيدعلىوالسلامالصلاةفيللطالبينالوسيلةتقريب

خرينلاَوا

اهـ14ا"تْمحمدبنمحمدبنمحمد،البديرى

للصدور...شرحاًنبيناعلىالصلاةجعلالذيللّهالحمدالبسملّةبعد

أردت...الظاهرةبالوسيلةالمسمىكتابيطاللما"فإنهبعدأما

للطالبين.الوسيلةبتقريبأسميهفإنى...اختصاره

وبالمسلمينوذويناوذريتناوباصحابناوباحبابنااللهيابناذلكواجعل

.يصفونعماالعزةربربكسبحانأجمعين

891ق39-منق

مشرقي

حمروأأسود

:لمقاسا31:لأسطراعدد

زخرفة.

رطوبة.

قديم.

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

6هـ34/المؤلفينمعجم-7/65الاعلام

1176()

سم31*16



)لهصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

935

الطاهرسلفهمفيهخالفواماعلىالعاشرالقرنفيالمغترينتنبيه

هـا"739!"تعليبنحمدأبنالوهابعبد،الشعرُاني

رباللّهأحمدالشعراني..الوهابعبدمؤلفهيقولالبسملةبعد

فقهمنصالحةنبذةفيهجمعت..نفيسكتابفهذاوبعد..العالمين

...المغترينتنبيهوسميته...اللهأهلطريق

أعمالهمساؤىعلىالمخلوقيناطلعتالخلواتفيعصانيمنداووديا

الناروادخلتهوفضحته

اهـ015

سمأ5.4*91:المقاس33:لأسطراعدد115

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

سنةالأسطوانيأفندياللّهعبدبنالقادرعبدباسمتملكأولهفي

الكتابومطالبتعليقاتهامشهاوعلىنقولأولهاهـوفي0372

8373/الذهبشذرات-1488/الظنونكشف

4018/الاعلام-2933/المؤلفينمعجم

1177()



)لهحوف(

8301/3:الرقم

:تصوفاالفن

.شاربسارب!لوخريدةالمأربجريدة:العنوان

اهـا"163""تعليبنالدينكمالبنمصطفى،البكريمصطفى:ا!اوولف

بابهالتعليملأهلوالتسليمبالصلاةفتحالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

وضعفيتعالىاللّهاستخرت..الصديقيمصطفى...فيقولوبعد...

.شاربسارب!لوخريدةالماربجريدةوسميتها...نبويةصلوات

قبضابهاللّهأزالومابسطاالمبينالمتينبهديةالدينبساطانبسطما:المخطوطةنهاية

بسطابهوفتح

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الشافعيالبليسيزيدابابنالرحمنعبد:ا!الناث

اهـ561:النسختاريخ

اسم0*51.5:المقاس51:الأسطرعدد461-913قمن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وآحمرأسود:الحبر

رطوبةالافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

التصوففيشعرأبياتآخرهوفيالتعليقاتبعضهامشهعلى

.ا؟ا-ا47قمنالبكريلمصطفى

.2/446العارفينهدية-1361/المكنونايضا!

7/923.الاعلام-3/876المؤلفينمعجم

1178()



)لمصوف(

1168/1:الرقم

تصوف:الفن

المكيةالفتوحالاكاجزء:العنوان

هـا"638""تمحمدبنعليبنمحمد،عرلمجيافي:المؤلفاسم

الشيخسيديقالسرهاللّهالأكَبرقدسالشيخسيديفتوحاتمن:المخطوطةبداية

الجماداتمنالمولداتتعالىاللّهخلقلماالفتوحاتفيعنهاللّهرضي

والحيوانّوالنبات

ووقفنااقمناماعلىقاكتفينامددابمثلهجيناولوربيكليمات:المخطوطةنهاية

السبيل.ويهديالحق/يقولواللّهوقفناعندما

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

الكاشينييوسف:الناسخاسم

هـا170:النسختاريخ

سما*58.12:المقاس71:الأسطرعدد6ق-امنق:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

ورطوبةارضةالآلمحات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

كتابمنورقات5صغيرمنجزءعنعبارةوهوورسومدوائربه

!تابمننقولآخرهوفيالعرييبنالدينلمحيالمكيةالفتوحات

9.ق7-قمنأيضاًالمكيةالفتوحات

.91/ْهالذهبشذرات-2/1238الظنونّكشف

6.281/الأعلام-3531/المؤلفينمعجم

)9117(



)لهصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

7501/3

جلاءالقلوب

هـا"819!"تبيرعليبنمحمد،البر!لي

فقدبعدأما...خلفةوالنهارالليلجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

هذافيرسالةاكتبان..الداريتميمعنصتيحهفيمسلمروى

للقلوبوجلاءللصدورصقلاليكونالرسالةهذهكتبتالشأن

منسلممنإلايدخلهلاالرحمنوجوارالسلامدارهيالتيالجنة...

الناربدخولولوالذنوبمنوخلصالقبور

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

مصطفىبناتبراهيم:الناسخاسم

هـا302:النسختارتخ

:المقاس25:الأسطرعدد88901-:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأأسود:الحبر

رطوبة:الافات

قديم:التجليد

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل:ملاحظات

2/252.العارفينهدية-1/395الظنونكشف:المصادر

661/الأعلام-3/176المؤلفينمعجم

)0118(

اسم5،.3*5،4



)فصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1328/1

)شيعي(تصوف

الباقيةالإيمانوجنةالواقيةالإيمانجنة

هـا"509ا"تالحسنبنعليبنإبراهيم،الكفعمي

كَتابفهذاوبعدسلما..الدعاءجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

بالجنةجمعتهماوسميت..وزياراتوتسابيحودعواتعوذعلىمحتو

الباقية.والجنةالواقية

اللّهبحمدالكتابتمالتتمةكتابالعدةكتابالجواهركتاب

توفيقه.وحسنوعونه

سم*319:المقاس31:الأسطرعدد39قا-اقكا

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبة.أرضة

قديم

أولهوفيأدعيةأولهوفي201ق39-قمنوأورادأدعيةأخرهفي

.الكلماتلبعضطمس

5/336.الشيعةأعيان-1/936المكنونّإيضاج

1/53.الأعلام-3/46المؤلفينمعجم

)1181(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

)لمصوف(

1126

للجزوليالخيراتدلائلعلىحاشية

)د.ت(عمربنيوسف

وبها..الجزوليسليمانبنمحمدبناللّهعبدأبو..قالالبسملةبعد

بتقديمالرحيمالرحمناللّهبسمقوله....الخيراتدلائلكتابهألف

والمصنفين.الأئمةعملحوى2بماالعلمكتبوافتتاحالبسملة

ونعمحسبناوهوهذاجدبعضفيوزادالعالمينربللّهوالحمدوقوله

منالكتابختمطرهفيهناعنهاللّهرضيالشيخو!تبالوكيل

السهيليةالنسخة

الخطيبمحمد

اهـ.003

اسمك!ه02لأ5:المقاس21:الأسطرعدد

مشرقي

حمروأسودآ

رطوبة.

محمدباسموتملكسيليبنخالدبنسعيدباسمتملكآخرهفي

بناللّهعبدآبوعنترجمةأولهوفياهـ.403سنةحوامهبنالخطيب

.الخيراتدلائلمتنمؤلفالسملانيالجزوليسليمان

)1182(



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجلّيد:

المصادر:

63015/

لأقساماحرز

ومشهودوشاهدالموعودباليومالحكيموالقرآنّيسالبسملةبعد

العظيماللّهباسمالقلمبعلمالمخافيومبهولقباحتياطالمعبودبالرب

الأعظم

اللّهفصلىمستوراًحجاباًبالآخرةيؤمنونلاالذينوبينبينكجعلنا

متمد.سيدناعلى

167-166منق

مشرقي

أسود

رطوبة

لأسطر:اعدد

)مملوكي(قديم

1/646.الظنونكشف

1183()

سما5.0*61:سلمقاا91



الرقعم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المنهطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)فصوف(

9116

دجانةأبيلىإالمنسوبالجرز

هـا"11ا"تالخزرجيخرشةبنسماك،دجانةأبو

الظلماتوجعلوالأرضالسمواتخلقالذيللّهالحمدالبسملةبعد

رسولمحمدمنكتابهذايعدلونبربهمكفرواالذينثموالنور

اللّه

خيرفاللّهالفهأمرمنن!حفظونهخلفهومنيديهبينمنمعقباتله

العظيمالعليباللّهإلاقوةولاخولولاا.لراحمجنأرحموهوحافظاً

نسخ

شيرازيعرببنإسماعيل

سما531*5811:المقاسسطر:لأاعدد

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

حديث

ورقةفيالتركَيةباللغةأدعيةآخرهوفيإطاراتداخل،أدعيةأولهفي

.ةواحد

371.والترجمةالكنيبابالإصابة-3/178الإكليل

.3138/الأعلام-68القلوبثمار

)1184(



)فصو!(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الحبر:

التجليد:

237/4

العزاليحمزةأبيحزب

)د.ت(الغزاليحمزةأبو

الدينيومماللىالرحيمالرحمنالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

....نستعينوإياكنعبدإياك

مجيدقرآنهوبلمحيطورائهممنواللّهمستقيمصراطعلىربيإن

تسليماًوصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصلىمتفوظلوحفي

العالمين.ربللّهوالحمدالدينيومإلىكثيراً

23(-)14ا.

حمروأسودأ

أيوبي

لأسطر:اعدد

)1185(

سمأا*61:المقاس31



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)فصوف(

324

الأفتموالوردالأعظمالحزب

أهـا"41ْت""متمدبنسلطانابنعلي،القاريعليالملا

بنعلي...فيقولبعد..أماللإيماندعاناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

باوراديتعلقونالسالكينبعضرأيتلما...القاريمتمدسلطان

وسميتهالدعاء..معدنهوالذيالجمعوهذا...المعتبرينالمشايحْ

..الأعظمالحزب

ربللّهوالحمدالمرسلينعلىوالسلامخيرالجزاءوأجزهالقيامةيوم

أجمعين.وآلهمحمدسيدناعلىتعالىاللّهوصلىالعالمين

نسخ

هـ.9121

أسم*ه3.:المقاس9الأسطر:عدد67

حمروأأسود

مدحآخرهوفيإطاراتوبهالعجلانياللّهعطامحمدباسمتملكاولهفي

.ورقاتثلاثفيوأدعيةوسلمعليهاللّهصلىللنبي

1/751.العارفين-هدية1/066الظنون!شف

.5/13الأعلام2/446المؤلفينمعتم

1186()



)لهصوفه(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1183

الأفخموالوردالأعظمالحزب

اهـا"140تا"محمدبنسلطانّابنعلي،القاريعليالملا

بنعلي...فيقولبعد..أماللايماندعاناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

بأوراديتعلقونالسالكينبعضرأيتلما...القاريمحمدسلطان

الأعظمالحزبوسميتهاالدعا..معدنهوالجمعوهذا...المشايخ

الأفخم.والورد

بكآمنالذيالأميالنبيورسولكعبدءكمحمدعلىصلىاللهم

القيامةيومخلقكعلىالشرفواتهرحمتكأفضلواعطهوبكتابك

ربربكسبحانوبركاتهاللّهورحمةعليهوالسلامخيرالجزاءوأجزه

يصفونعماالعزة

نسخ

سقافبنعمربنبكرأبيبنأحمد

سمأ3*71:لمقاسا01:لأسطراعدد29

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

مفككةالأوراقوبعضالتعليقاتبعضهامشهعلى

1/751.العارفين-هدية1/066الظنونّكشف

.5/12الأعلام-3/446المؤلفينمعجم

1187()



)لمصوف(

237/3:الرقم

تصوف:لفنا

البحرصب:العنوان

هـا"656ا"تالجبارعبدبناللّهعبدبنعلي،الشاذليالحسنأبو:المؤ!ا!

عدكربيأنتعليمياحليمياعظيمياعلييااللّهيا:البسملةبعد:المخطوطةبداية

الرحيمالعزيزوأنتتشاءمنتنصرحسبي

كَلألجممنسبحانوسلمعليهاللّهصلىالنبيبمدينةدار!ما:المخطوطةنهاية

العظيمالعليباللّهإلاقوةولاحولولا،ويقهرهجبارمتمرد

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ.187:النسختاريخ

سمأا*61:المقاس31:الأسطرعدد(3.1)8-:الآوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأسودأ:لخبرا

يوبيا:التَجليد

7ْ9/1.العارفين-هدية1/661الظنون!شفا!در:

.4/503الأعلام-3/467المؤلفينمعجم

1188()



)لم!وف(

:413/2الرقم

:تصوفالفن

البحرحزب:العنوان

هـ"656"تالجبارعبدبناللّهعبدبنعلي،الشاذليالحسنابو:المؤلفا!

علمكربيأنتعليمياحليمياعظيمياعلييااللّهيا:البسملةبعد:المخطوطةبداية

الرحيمالعزيزوأنتتشاءمنتنصرحسبي

كلالجممنسبحانوسلمعليهاللّهصلىالنبيبمدينةدار!ما:المخطوطةنهاية

العظيمالعليباللّهإلاقوةولاحولولا،ويقهرهجبارمتمرد

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الكاتبعطا:الناسخاسم

اهـ.187:النسختاريخ

سم01*4151:المقاسو31:الأسطرعدد26(-)35:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبر

رطوبة.:الاقات

التجليد:

7ْ9/1.العارفين-هدية1/661الظنونّكشف:درلمصاا

.4/503الأعلام-3/467المؤلفينمعتم

)9118(



الرقم:
الفن:
:العنوان

:المؤلفَاسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:وراقلأاعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:درلمصاا

)!صوف(

1315/3

البحرحزب

هـا"656"اتالجبارعبدبناللّهعبدبنعلّي،الشاذليالحسنأبو

غفوريا!ريمياجوادياعليمياحليمياعظيمياعليياالبسملةبعد

...يارحيميا

مطلعحتىهيسلامالدارعقبىفنعمصبرتمبماعليكمسلام

...الراحمينارحميابرحمتكالفجر

نسخ

صالحبنمحمدملا

اهـ915

:سلمقاا41:لأسطراعدد6668-من

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

7ْ9/1.العارفين-هدية1/661الطنونكشف

./43ْ5الأعلام-3/467المؤلفينمعتم

)5911(

اسم16*أ



)ئصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:وراقلأاعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:درلمصاا

1215/3

البحرحزب

هـا"656"تالجبارعبدبناللّهعبدبنعلي،الشاذليالحسنأبو

غفوريا!ريمياجوادياعليمياحليمياعظيمياعليياالبسملةبعد

...يارحيميا

مطلعحتىهيسلامالدارعقبىفنعمصبرتمبماعليكمسلام

...الراحمينارحميابرحمتكالفجر

نسخ

صالحبنمممدملا

اهـ915

6668-من

مشرقي

وأحمرأسوفى

:لمقاسا41:لأسطراعدد

رطوبة

7ْ9/1.العارفين1/661-هديةالظنونكشف

./4503الأعلام-3/467المؤلفينمعجم

)1911(

أسم16*ا



)لمصوف(

:414/1الرقم

:تصوفالفن

الفلاححزب:العنوان

هـ!"هـ87ا"تالرحمنعبدبنسليمانبن/متمدالمجونلي:المؤلفاسم

شريكلهيكنولمولدايتخذلمالذيللّهالحمدوقلالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الذيللّهالحمدتكبيراوكبرهالذلمنوليلهيكنولمالملكفي

..ل!ثذاهدانا

رحيمرؤوفكريمجوادالرحيمالغفورأنتأنك:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

معتاد:الخطنوع

أسم.،ك!ها5:المقاس13الأسطر:عدد3-اكا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

رطوبة:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:لمصادرا

تجليدبدون

تعليقاتهامشهوعلىاطاراتوداخلمفككةأوراقه

.6151/الاعلام-3/333المؤلفينمعتم-/11691اللامعالضوء

)2911(



)لهصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

414/3

الفلاححزب

هـا"87ا"تْالرحمنعبدبنسليمانبنمحمد،الجزولي

شريكلهيكنولمولدايتخذلمالذيللّهإلحمدوقلالبسملةبعد

الذيللّهالحمدتكبيراوكبرهالذلمنوليلهيكنولمالملكفي

..ل!ثذاهدانا

شاءإنالمجاهديناجرلهيكتبفليجاهدالوسواساعترضتهومن

تعالىاللّه

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

اسم0*51.5:المقاس3.الأسطر:عدد28-51!ا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

رطوبة:الآفات

تجديدبدون:التجليد

اطاراتوداخلالتعليقاتبعضهامشهاعلى:ملاحظات

.6151/الأعلام-3/333المؤلفينمعجم-/11691اللامعالضوء:المصادر

3911()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

)فصوف!(

337/6

الكبيرالحزب

هـ"ا656ا"تالجبارعبدبناللّهعبدبنعلي،الشاذليالحسنأبو

ربناغفرانكالمصيروإليكأنبناوإليكتوكلناعليك)ربناالبسملةبعد

ذنوبنا...لنااغفرالمصيرربناواليك

والحمدالمرسلينعلىوسلاميصفونعماالعزةربربكسبحان....

العالمينربللّه

:سلمقاا31:لأسطراعدد(13-23)3

حمروأسودآ

أيوبي

7ْ9/1.العارفين-هدية1/662الظنون!شف

.3ْ5/4الأعلام2/467المؤلفينمعجم

)4911(

أسم16*أ



)لهصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الول!:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

414/2

الكبيرالحزب

هـا"656ا"تالجبارعبدبناللّهعبدبنعلي،الشاذليالحسنأبو

علىالشمستضلعأنّإلىالصبحصلاةبعديقرأالذيالحزبهذا

الذينجاءوإذا..الرحيمالرحمناللّهبسم..يققتىلافاتوإذاقامة

عليكم.سلامفقلبآياتنايؤمنون

ربللّهالشكرالعالمينربللّةالحمداللّهإلاإلهلا3مولانايا

محمد.آلوعلىمحمدسيدناعلىوسلمصلىاللهم..العالمين

اسم0*51.5:المقاس13الأسطر:عدد351-قاكا

مشرقي

وأحمرأسوفى

رطوبة

تجليدبدون

إطاراتداخل

7ْ9/1.العارفين1/663-هديةالظنون!شف

./43ْ5الأعلام-3/467المؤلفينمعجم

)5911(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

ملاحظاتَ:

المصادر:

)لهصوف(

917/3

النوويحزب

هـا"676""تمريبنشرفبنيحيى،النووي

محمدسيدناعلياللّهوصلىالعالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

نفسيعلىأ!برقولاللّهأ!براللّهاللّهبسموسلموصحبهآلهوعلى

...أولاديوعلىأهليوعلىدينيوعلى

آلهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصلىالوكيلونعماللّهحسبي

وسلموصحبه

:المقاس13:الأسطرعددأا7-لاا5

أسود

1671-من9/\1رقممجموعضمنالثالثةالرسالة

5/354.الذهبشذرات-2/534العارفينهدية

.8/941الأعلام-/489المؤلفينمعجم

6911()

سم02*5،27



)لهحوف(

327/3:الرقم

:تصوفالفن

النوويماحزب:العنوان

هـ"676ا"ت!ريبنشرفبنيحيى،النووي:المؤلفا!

دينيوعلىنفسيعلىأقولأ!براللهأ!برأكبراللّهاللّهاللّهبسم:المخطوطةبداية

ماليوعلىأولاديوعلىأهليوعلى

وصلىالعظيمالعليباللّهإلاقوةولاحولولاالوكيلونعماللّهحسبي:المخطوطةنهاية

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدعلىالله

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سماكراا6:المقاس13الأسطر:عدد13(ا-3)1:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

.اسود:لحبرا

5/354.الذهبشذرات-2/534العارفينهديةالمصادر:

.8/941الأعلام-4/89المؤلفينمعجم

7911()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

المصادر:

)لمصوف(

63014/

النوويحزب

هـ"ا676ا"تمريبنشرفبنيحيى،النووي

علىأقولأ!برأكبراللّهاللّهأكَبراللّهاللّهبسمالبسملةبعد

صحابيأوعلىماليوعلىأولاديوعلىأهليوعلىدينيوعلىنفسي

أموال!ثم.وعلىأديانهموعلى

قدرةمعلمخلوقطاقةلاأطيقلاوماأطيقمانفسيعناللهملك

محمد..سيدناعلىاللّهوصلىالوكيلونعماللّهحسبيالخالق

نسخ

المالكيالسويفيالواصليأحمد

اهـ.003

هـأسم،ه*16:المقاس91الأسطر:عدد166-641قامن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

5/354.الذهبشذرات-3/524العارفينهدية

.8/941الأعلام-/489المؤلفينمعجم

8911()



)لهصوف(

1165/1:الرقم

تصوف:الفن

النوويصب:العنوان

هـا"676"تمريبنشرفبنيحيى،النووي:المؤلفا!

علىأقولأ!براللّهأ!برأكبراللّهاللّهاللّهبسمالبسملةبعد:المخطوطةبداية

صتابيأوعلىماليوعلىأولاديوعلىآهليوعلىدينيوعلىنفسي

أموالهم.وعلىأديانهموعلى

العليباللّهإلاقوةولاحولولاالوكيلونعماللّهحسبيالخالقوقدرة:المخطوطةنهاية

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدعلىاللّهوصلىالعظيم

:لمادياالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سم*139:المقاس11الأسطر:عدد5ق-اقامن:الأوراقعدد

حديما:الول!نوع

حمروأسودأ:لخبرا

رطوبة:الإَفات

قديم:التجليد

عبدباسمتملكوبأوله()المجموعالمخطوم!ورقباقيعنصغيرورق:ملافت

.عرايالشيخبنمحمودالشيخبناللّه

5/354.الذهبشذرات-2/534العارفينهديةالمصادر:

.8/941الأعلام-4/89المؤلفينمعجم

)9911(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

)لهصوف(

539

المرسلينسيدكلاممنالحصينالحصن

هـا"833"اتمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن

بنمحمدبنمحمدبنمحمد..قال...للقائهعدةاللّهإلاإلهلاالبسملةبعد

فإن..القضاءلردالدعاءجعلالذيللّهحمدابعدأما..الشافعيالجزري

المرسلين.سيدكلاممنالحصينالحصنهذا

ياكريمياعنافرجاللهمسواكيدفعهولاغيركيرفعهمالابهمحلفقد

الراحمين.ارحم

نسخ:الخطنوع

سمأ3*هـ513:سلمقاا01:لأسطراعدد918:وراقلأاعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

مشرقي

حمروأأسود

رطوبةوأرضة

فارسيقديم:التجليد

:ملاحظات

:درلمصاا

التركيةباللغةترجمةسطورهبين،ثانيآلاللّهعبدللشيخختمأولهفي

اهـ،253سنةخانالدينفخرمحمدباسمتملكأولهفي،الأحمربالمداد

هـفي197سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيإطاراتداخل

باللغةنقولأولهوفي،بدمشقالكتانعقبةبرأسأنشآهاالتيالمدرسة

التركية.

3ْ4/7.الذهبشذرات-1/966الظنون!شف

7/45.الأعلام-3/687المؤلفينمعجم

)0013(



)لمصوف(

:الرف

لفن:

ا!نوان:

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

:افنوع

الناسخ:اسم

النسخ:تال!يخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

/8191

القدسيةالرحلةفيالأنسيةالحضرة

الغنيعبدبنإسماعيلبنالغنيعبد،النابلسيالغنيعبد

اهـا"ا43ا"ت

عبد..فيقولبعدأما..الفقيرعبدهعنالغنيللّهالحمدالبسملةبعد

الحضرةهذهالغمامصوبتمقد..النابلسي..إسماعيلبنالغني

الأخبار...لطائفمنفيهاجمعناالقدسيةالرحلةفيالأنسية

يكونّوعسىالقلوبمرضعلىثمنالحسنصادقةالغيبفيإجابته

جمعه.أردناهماتموقدالكنسومنشفابلدواء

النابلسيالغنيعبدالمؤلف

اهـا10

-اقمن

118

حديث

حمروأأسود

رطوبة

:سلمقاا71:لأسطراعدد

حديث

إطاراتداخل،للموضوعاتفهرسأولهفي

2/176-المؤلفين-معجم1/095العارفينهدية

)1012(

اسم*337

.4/33معلالاا



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

لخبر:ا

:المصادر

)لهحوف(

/9231

العطائيةإلحكم

الكريهـاعبدبنمحمدبنأحمد،السكندرياللّهعطاءابن

هـ"907ا"ت

والملكوالتقديرالحكمفيوالتدبيروالواحدبالخلقالمنفردللّهالحمد

وزير...الملكفيلهليسالذي

عنهوارثينلرسولكمتبعينبمعرفتكمتحققيرْخدمتكإلىوأعين...

رببخيريالناواختمعنهبالنيابةوقائمينبهومتحققينمنهآخذين

......العالمين

)مذهبا(المالكيعليبنمحمد

اهـ.500/محرم

:المقاس6؟لأسطر:اعدد58

حمروآأسود

1/73.الطالعالبدر1/675-الظنونكشف

1/331.الأعلام-1/275المؤلفينمعجم

)2012(

أسم6كو23



)كصوفه(

036/5:الرقم

:تصوفاالفن

العطائيةالحكم:العنوان

الكريمعبدبنمحمدبنأحمد،السكندرياللّهعطاءابن:ا!اوولف

هـا"907""ت

الرجاءنقصانالعملعلىالاعتمادعلامة...العالمينربللّهالحمد:المخطوطةبداية

منالأسبابفيإياكاللّهإقامةمعالتجريدإرادتكالذللوجودعند

الخفيةالشهوة

وأنتيخفىكيفالأسرارعفلمةفتحققتبهائهبكمالتجلى!نىيا:المخطوطةنهاية

الحاضر.الرقيبوأنتتغيبكيفأمالظاهر

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الشربناليعمر:الناسخاسم

هـ.ا303:النسختارتخ

اسمحا،*ه5.22:المقاس51الأسطر:عدد988.1-قامن:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

حديث:التجليد

تعليقاتهامشهاعلى:ملاحظات

1/73.الطالعالبدر1/675-الظنون!شف:ا!در

1/231.الاعلام-1/275المؤلفينمعجم

)3012(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:.درلمصاا

)فصوف(

4013

الكنوزومفاتيحالرموزحل

هـا"678"بغانمبنأحمدبنالسلامعبد،غانمابن

..المقدسيغانمبنأحمد..السلامعبدالدينعز..قالالبسملةبعد

لمافانهوبعد..القلوبإقفالالغيوببمفاتيحفتحالذيللّهالحمد

فيارتبكقدالألفاظمنكثيرارأيتواني..جواهرالمعانيكانت

لهانشرحمامنهااشرحأنوأحببتالاعتراضأهلكثيرمنإنماضها

الكنوز.ومفاتيحالرموزحلوسميتها..صدري

الأماليوأخيبةبحباليل!ثمحبوصلتإلاسيديياوسيلتيإليكفبهم

الاَمالخيبةيابابهمعنأقصيتنيإن

34

مشرقي

حمروأأسود

أسم*5035.5.:المقاس35الأسطر:عدد

رطوبة

حديث

أوراقه،العجميالدينحمادمتمدباسموتملكونقولأدعيةأولهفي

تعليقاتهامشهوعلىمفككة

5/363.الذهبشذرات-1/686الظنونكشف

3/355.الأعلام-345/1المؤلفينمعجم

)4012(



)لهصوف(

/660113:الرقم

تصوف:لفنا

والأحوالالمعارفمنمنهايظهروماالأبرارحلية:العنوان

هـ"638"تمحمدبنعليبنمحمد،عربيابن:المؤلفاسم

..اللّهاستثرتفإنيبعدأما...الهمماعلىللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

وتسعينتسعسنةالأولىجمادىمنعشرالثانيالاثنينليلة

سؤالاستخارتيسببوكان....بالطائفميةالبمنزلوخمسمائة

...الحبشي....محمدأبيصاحبي

الابدالمنفيهساداتناأركانهقسمتالولايةبيت:المخطوطةنهاية

العاليالنزيهوالسهروالجوعدايماعتزالصمتبينما

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

القدس:اتنولالترابيعليبنإبراهيمحاجي:الناتاسم

هـ.759:النسختاريخ

اسم*033:المقاس91:الأسطرعدد135-131قامن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبر

مقابلة.:الأمورالعلمية

رطوبة:الآقات

)مملوكي(قديم:التجليد

نسخةمنمنقولةنسخةوهيإطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى:ملاحفت

.بالقدسمقابلةوبهالشريفهـبالقدس781سنةالمؤرخةالمؤلف

.5091/الذهبشذرات-1/688الظنون!شفاهـدر:

6.381/الأعلام-3531/المؤلفينمعجم

)1255(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

)فصوف(

6901

ارسلانرسالةشرحالحانخمرة

الغنيعبدبنإسماعيلبنالعنيعبد،النابلسيالغنيعبد

اهـ"143"ت

بنالغنيعبد..فيقولبعدأما..اوليائهقلوبطهرالذيللّهالحمدالبسملةبعد

..الهاميسماواتامطرتهشرحهذا..النقشبنديالقاهريالنابلسيبنإسماعيل

خمرةوسميته...الشامدمشقإلىالمنسوبارسلانسيدي...للرسالةوضعته

.الحان

هتاناللطفغظيممنحيااحياهقبروسفا

أغصانالروضفيبالصباانعطفتماالأزماندايم

نو!الخط:

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنمية:

:الآقات

الحفاررشيدبنمحمد

اهـ.343

لأسطر:اعدد45.

حمروأأسود

مقابلة.

رطوبة

حديث:التجليد

اسم71ك!ه5.24:المقاس03

:ملاحظات

:درلمصاا

إطاراتداخلاهـ،980سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

زيدانمحمدللشيخمملوكةنسخةعلىمقابلةنسخةوهيمختلفةوالخطوط

.واحدةورقةفيعلميةمسألةآخرهاهـوفي342سنةبالعكرالمعروف

4/32.الأعلام3/176-المؤلفينمعجم-1/095العارفينهدية

12(هـ)6



)لمصوفه(

الرقم:

لفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

/3271

الأغلىوالكنزالأعلىالدر

هـا"638ا"تمحمدبنعليبنمحمد،عربيابن

حقيقةوقايةكفايةبحمايةفاحمنيتحصنتبكقيومياحييااللهم

...برهان

الهوعلىمحمدسيدناعلىإللّهوصلىكبيراًالفردوسفيوملكاً...

ألمسورةتقرأثمالعالمينربللّهوالحمد..تسليماوسلموصحبه

.مراتثلاثنشرح

)4-7(

مشرقي

حمروأأسود

سمااك!ا6:المقاس31:الأسطرعدد

أيوبي

.اليسيرةالتعليقاتبعضتوجد

6.381/الأعلام-3531/المؤلفينمعجم-5091/الذهبشذرات

)7012(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بدايهَ

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:ثوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:المصادر

)لهصوف(

203/2

الطريقةأصولعلىالشريفةالدرة

هـا"639ا"تالخروبيعليبنمحمد،الخروبي

حال!لوعلىبالذيأمر!لفيتعالىاللّهأحمدللّهالحمد

.الاخضالوكمالالنعمسوابغمنعلينامرماعلىوأشكره

فيهيوجدلمفيمايريدالباقيفيبالأخوةوعوملتعالىاللّهرحمهقال

.المستعانواللّهالشروص!من

مغربي

محمدالصغيربنمحمدبنبلقاسم

اهـ026

:سلمقاا33:لأسطراعدد(88-701)

حمروأسودأ

.3/905المؤلفينمعجم-2/345العارفينهدية

6/293.الأعلام

)8012(

اسم31*4



)كصوف(

1331:الرقم

تصوفا:لفنا

الصغيرجوشدعاء:العنوان

هـا"04ا"تالقرشيطالبأبيبنعليسيدناإلىنسب:المؤلفا!

عداتهسيفعلىانتحىعدومنكَمإلهيالأولالفصلالبسملةبعد:المخطوطةبداية

حدهشباليوارهفمديتهظبةليوشحذ

و!م.وسيديإلهي...خرهوآالآخرناقص:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

وتعليقنسخ:الخطنوع

سما615*9:المقاس31:الأسطرعدد9-اقامن:الأوراقعدد

مشرقي،:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

ورطوبةارضةالآ!ات

التجليد:

-9قمنوالفارسيةوالتركيةالعربيةباللغةوأورادأدعيةآخرهفي:ملاحظات

الآخر.وناقص،28

)9013(



)لهصوف(

327/5:الرقم

:تصوفاالفن

مبارلاعظيمدعاء:العنوان

...وارفعهاز!اهالعملومنوأنفعهأعلاهالعلممنأسألكإنياللهم:المخطوطةبداية

تكونبكاتنةتآتيهمربياأسألكالراجيالخايفأمانأنتربيا:المخطوطةنهاية

وإفراجيبهاتدميرهم

:الماديالوصفبيانات

معتاد.:لخطانوع

سمأا*61:المقاس31:الأسطرعدد3(0-734):الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودأ:لخبرا

ايوبي:التجليد

)0121(



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

9911

تصوف

التصوففيدعاء

البسملةبعد

الكريمالنبيرسولوصدقالعظيماللّهصدقاللّهصدق

أجمعينوأصحابهوآلهمحمدسيدناخيرُخلقهعلىاللّهوصلى

الراحمينأرحميابرحمتك

نسخ

هـ4011

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

حديث

إطاراتداخل

سما3*3.:المقاس9:الأسطرعدد

)1211(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

التجليد:

الحبر:

)لهصوف(

177

تصوف

لعرشا!نزءعاد

...نومولاسنةتأخذهلاالقيومالحيهوإلاإلهلااللّه

علىوصلىأحدكَفوالهيكنولميولدولميلدلمصمدياأحديا

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدنا

34

أسود.

سمأ3*81:المقاس9:الأسطرعدد

)1213(



)لمصو!(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تايلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفينة:

:الافات

-:التجليد

:ملاحظات

المصادر:

015

تصوف

المتتارالنبيعلىالصلاةذ!رفيالأنواروشوارقالخيراتدلائل

هـ"ا087ا!تالرحمنعبدبنسليمانبنمحمد،الجزولي

الحمد..الجزوليسليمارْبنمحمداللّهعبدأبو..وقال..البسملةبعد

ذكرالكتابهذافيفالغرضهذاوبعد..للإيمانهداناالذيللّه

دلائلبكتابوسميته..وسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىالصلوة

.الخيرات

الصابرينوشكرالمؤقتينوإخلاصالمختينوإنابةالخائفينعلماللهم

.الخيراتدلائلكامل..الصادقينوتوبة

نسخ

هـ.0911

سم61*.533:المقاسمما:الأسطرعدد017

مشرقي

حمروأأسود

وزخرفة.تذهيب

رطوبة.

حديث.

.الصفحاتبينحزمبه،قديمترميمآثاروبهمذهبةإطاراتداخل

11/691.اللامعالضوء1/975-الظنونكَشف

.6151/الاعلام-3/333المؤلفينمعجم

)1313(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

)لو!(

891

تصوف

المختارالنبيعلىالصلاةذ!رفيالأنواروشوارقالخيراتدلائل

هـ""087"بالرحمنعبدبنسليمانبنمتمد،الجزولي

آولىانوسلمعليهاللّهصلى)وقالقولهعنديبدأ..وأولهالآولناقص

..:صلاةعليّأكثرهمبيالناس

قوةولاحولولاالوكيلونعمحسبناواللّهالعالمينربللّهوالحمد

.(العظيمالعليوأنت

ومغريينسخ

الكريمعبدبنالجبارعبد

الأسطر:عدد86

مشرقي

حمروآأسود

مشكولالنسخةخط

:المقاس21

11/691.اللامعالضوء1/975-الظنون!شف

.6151/الأعلام-3/333المؤلفينمعجم

)1314(

اسم16*ا



)فصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

438

تصوف

المتتارالنبيعلىالصلاةذكرفيالأنواروشوارقالخيراتدلائل

هـ"87ا"تْالرحمنعبدبنسليمانبنمحمد،الجزولي

علىوالصلاةوالإسلامللإيمانهداناالذيللّهالحمد:البسملةبعد

منفالعرض..والأصنامالأوثانعبادةمنبهأنقذناالذينبيهمحمد

وسلمعليهاللهصلىالنبيعلىالصلاةذكرالكتابهذا

الأنوار...وشوارقالخيراتدلائلبكتابوسميتها..وفضائلها

معرفتكقلبيفيتزرعأنعرشكأركانملاالذيوجهكبنوراللهم

..بهتعرفأنينبغيكمامعرفتكحقأعرفكحتى

93

مشرقي

حمروأأسود

سما4*03:المقاس12:الأسطرعدد

حديث

11/691.اللامعالضوء1/975-الظنون!شف

.6511/الأعلام-3/333المؤلفينمعجم

)1315(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لمصوف(

945

المختارالنبيعلىالصلاةذكرفيالأنواروشوارقالخيراتدلائل

هـا"هـ87"تالرحمنعبدبنسليمانبنمحمد،الجزولي

الخيراتدلائلبكتابوسميته..النجباءصحابهوأ..الآولناقص

المتتارالنبيعلىالصلاةذ!ر7فيالأنواروشوارق

يفترونلاوالنهارالليليسبخونالذينالمقربين..وآخرهالأخرناقص

اللّه.يعصونولا

99

مشرقي

حمروأأسود

سما1،ه*61:المقاس11:الأسطرعدد

ورطوبة.أرضة

حديث

وناقصدهنيةبقعوبهإطاراتوداخلالأولوناقصأولهفيتقطيعبه

.التعليقاتبعضهامشهوعلىالأخر

11/691.اللامعالضوء1/975-الظنونكشف

.6151/الأعلام-3/333المؤلفينمعجم

)1316(



)لهصوف(

519:الرقم

تصوف:ا!فن

المختارالنبيعلىالصلاةذكَرفيالأنواروشوارقالخيراتدلائل:لعنوان

هـا"087ا"تالرح!منعبدبنسليمانبنمحمد،البزولي:المؤلفاسم

فالغرضهذاوبعد...والإسلامللإيمانهداناالذيللّهالحمدا!س!لةبعد:المخطوطةبداية

وسميتهوفضائلها..المختارالنبيعلىالصلاةذكرالكتابهذافي

المختارالنبيعلىالصلاةذ!رفيالأنواروشوارقالخيراتدلائلبكتاب

قلبيفيتزرعأنعرشكأر!انملءالذيوجهكبنوراللهمونسآلك:المخطوطةنهاية

علىاللّهوصلىبهتعرفأنينبغي!مامعرفتكحقأعرفكحتىمعرفتك

وصحبهآلهوعلىالمرسلينوإمامالنبيينخاتممحمدومولاناونبيناسيدنا

العالمين.ربللّهوالحمدكثيراتسليما

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الكيوانيحمدأ:الناسخاسم

سم159*61:المقاس11الأسطر:عدد85:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

زخرفة-تذهيب:الأمورا!

رطوبة.:الآفات

)ممدو!ي(قديم:التجليد

ملونةوالأوراقإطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

11/691.اللامعالضوء1/975-الظنونءلشف:ا!در

.6151/الأعلام-3/333المؤلفينمعجم

)1317(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

:ملاحظات

:درلمصاا

)لهصوف(

6911/1

تصوف

المختارالنبيعلىالصلاةذكرفيالأنواروشوارقالخيراتدلائل

هـ"ا87"اتْالرحمنعبدبنسليمانبنمحمد،الجزولي

فيفالغرضهذاوبعد..للإيمانهداناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

دلائلبكتابوسميته..النبيعلىالصلاةذ!رالكتابهذا

.الخيرات

ال!ثناالهيآجمعينوأصحابهوآلهمحمدخلقهخيرعلىاللّهوصلى

الراحمين.ارحميابرحمتكجميعامعهموارحمنا

أ-07من

مشرقي

حمروآأسود

أسم12أك!ه9:المقاس.51الأسطر:عدد

ورطوبة.آرضة

العربيةباللغهَوآدعيةنقولآولهفيتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

والتر!ية.

11/691.اللامعالضوء1/975-الظنون!شف

.6151/الأعلام-3/333المؤلفينمعجم

)1218(



)كصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

:ملاحظات

:درلمصاا

التجليد:

1217

تصوف

المختارالنبيعلىالصلاةذ!رفيالأنواروشوإرقالخيراتدلائل

هـ"87ا"تْالرحمنعبدبنسليمانبنمحمد،الجزولي

الحمدالجزوليسليمانبنمحمداللّهعبدأبو..قال..البسملةبعد

ذكَرالكتابهذافيفالغرضهذاوبعد..للايمانهداناالذيللّه

.الخيراتدلائلبكتابوسميته..النبيعلىالصلاة

معرُفتكقلبيفيتزرعأنعرشكأر!انملءالذيوجهكبنوراللهم

علىاللّهوصلىبهتعرفأنينبغيكمامعرفتكحقاعرفكحتى

...محمدومولاناونبيناسيدنا

أسم*33.:المقاس51:الأسطرعدد38

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبة.أرضة

هامشهعلى،أسطر4فيللشاذليالنصرحزبمنجزءآخرهفي

مفككة.وأوراقتقطيعوبهتعليقات

11/691.اللامعالضوء1/975-الظنونكشف

.6151/الأعلام-3/333المؤلفينمعجم

قديم

)9131(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

:ملاحظات

:درلمصاا

)لمصوف(

178/1

تصوف

المختارالنبيعلىالصلاةذ!رفيالأنواروشوارقالخيراتدلائل

هـا"087"اتالرحمنعبدبنسليمانبنمحمد،الجزولي

للّهالحمدالجزوليسليمانبنمحمداللّهعبدأبوقال....البسملةبعد

رذ!الكتابهذافيفالعرضهذاوبعد..للإيمانهداناالذي

.الخيراتدلائلبكتابوسميف..النبيعلىالصلاة

آلهوعلىالمرسلينوإمامالنبيينخاتممحمدسيدنابجاهأنتإلاإلهلا

جمعين.آوصجبه

نسخ

أسم*316:المقاس13:الآسطرعدد39ق6-قمن

مشرقي

حمروأأسود

زخرفة

رطوبة.

وعلىإطاراتوداخل5ق-اقمنوصلواتوأدعيةفوائدأولهفي

.تعليقاتهامشه

11/691.اللامعالضوء1/975-الظنون!شف

.6151/الأعلام-3/333المؤلفينمعجم

)0122(



)لموف(

/83012:الرقم

:تصوفاالفن

الأيامسايرفيخيرالأنامعلىالصلاةفيللأثامالماحيةالذخيرة:افان

أهـ"163"تعليبنالدينكمالبنمصطفى،البكر!مصطفى:ا!اوولف

بنمصطفى..فيقولوبعد..القدوسالملكللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

جمعةمحمداللّه...فيالأخأوقفنيقد..الصديقيالدينكمال

الماحيةالذخيرةوسميتهاأحزاباًمرتبةنبويةصلواتعلى..النعماني

.خيرالأنامعلىالصلاةفيللأثام

منالحزبهذالينابهامتلصصلاةوالمرسلينالأنبياءخاتممتمد:المخطوطةنهاية

....أميرْأمينأمينأمينأمينالتنكيسيوجبذميمخلق

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الشافعيالبليسييزيدأبابنالرحمنعبد:الناسخا!

اهـ511:النسختاريخ

اسم0*51.5:المقاس51الأسطر:عدد19138-قاكا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

رطوبة:الافات

التجليد:

:تملاحظا

:لمصادرا

حديث

تعليقاتهامشهعلى

.2/446العارفينهدية-1542/المكنونإيضاح

7/923.الأعلام-3/876المؤلفينمعجم

()1231



الرقم
الفن

العنوان
المؤلفاسم

المخطوطةبداية

المخطوطةنهاية

الوصفابيانات

لخطاذ!

الناسخاسم

النسختاريخ

الأوراقعدد

الورقنوع

الخبر

التجليد

ملاحظات

المصادر

:لمادي

)لهصوف(

303/3

والأورادالطريقصلواتترتيبفيالفؤادربيع

اهـ"ا237"تالشرقاويحتازيبناللّهعبد،الشرقاوي

بناللّهعبد...فيقولبعدأما...العالمينربللّّهالحمدالبسملةبعد

هذهفيفقيدتذلكلهمأوضحأن..بالشرقاويالمشهورحجاز!

الكورانيالكرديمحمد..باللّهالعارفعنأخذتهماالأوراق

.الفؤادربيعوسميته

بطريقالجنيدوضعهترتيبهاحسبعلىالأسماءهذهذ!روترتيب

المشايخ.منبعدهمنوتبعهالكشف

الشرقاويحجازياللّهعبد/المؤلف

أهـ353

سمأ4ك!33:سلمقاا23:لأسطراعددمما6-65!ا

اسود

بقعبه

2/334.المؤلفينمعجم-1/548المكنونإيضاح

/4.78الأعلام

)1222(



)لمصو!(

/66018:الرقم

:تصوفلفن

الطرقارسالة:العنوان

هـ""ا"618محمدبنعمربنأحمد،الكبري:المؤلفاسم

الخباتبأبوالديننجم...قال...واخراًأولاًللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

طريقأولها..الصوفيالمنوفياللّهعبدبنمحمدبنعمربنأحمد

.القرانوتلاوةوالصلاةالصومبكثرةالمعاملاتأرباب

الولايةبثمانولاالمؤمنيةلابزهريةمنهابخارجليسالإنسانيةشجرة:المخطوطةنهاية

اللّهشاءإنتفهموالنبوة

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

الترابيعليبنإبراهيمحاجي:الناتاسم

سما*33.:المقاس91:الأسطرعدد49قا-29قا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

مقابلة.:الأ!را!

رطوبة:الاقات

)مملوكي(قديم:التجليد

خطعنمقابلةبه،مفككةالأوراقويعضبقعوبهإطاراتداخل:ملاحظات

الشريفالقدسفيجامعها

5/97.الذهب-شدرات/1876الظنونّكشفالمصأدر:

1/185.الأعلام-1/218المؤلفينمعتم

)1223(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تايلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

)لمصوف(

703/8

اللّهالجلالةبلفظتبدأالتيالآياتفيرسالة

..يعمهونطغيانهمفيويمدهمبهميستهزئياللّهالأولآيةالبسملةبعد

!فوالهيكنولميولدولميلدلمالصمداللّهوالثلاثونالحادية

أحد

الهنديالرحمنعبد

أهـ027

سطر:لأاعدد3593-قمن

مشرقي

سودآ

قديم

)1224(

سما5ك!5.13:سات13



)لمصوفه(

/63012:الرقم

:تصوفاالفن

الأذ!ارفيرسالة:العنوان

الذينيآيهالىتعااللّهقال..عبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

سديدا...قولاوقولوااللّهاتقواآمنوا

.الكتابتم...النارمنواستعاذهإلجنةاللّهسألدخلهااب:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الأزهريالرفاعيالمالكيالسويفيالواصليأحمد:الناتاسم

هـ.ا003:النسختاريخ

سما150*61:المقاس91:الأسطرعدد571-211ق!ا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وآحمرآسود:الحبر

رطوبة:الآفات

)ممدو!ي(قديم:التجليد

)1225(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)لهصوف(

68013/

التصوففيرسالة

هـا"49"اتْ!مالبنسليمانبنحمدأ،باشا!مالابن

يعلمونلاالصوفيهَبعضرأيتقدوبعد..العالمينربللّهالحمد

الصوفية.فعليوافقفعلايفعلونولاالتصوف

يرقصونقامواخوارلهجسداًعجلالهماتخذلماالسامريأصحاب

العجل.وعبادالكفاردينفهوويتواجدونعليه

نسخ/

:المقاس91:الأسطرعدد67-66ق!ا

مشرقي

سودأ

رطوبة

)مملو!ي(قديم

التر!يةباللغةباشا!ماللابنالفقهفينقولآخرهفي

.1/148المؤلفينمعخم-8/238الذهبشذرات

1/133ال!علام

)1226(

اسم35*5،4



.)لهصوف(

:09الرقم

:تصوفالفن

التصوففيرسالة:العنوان

عدممنوأوجدالعماءمرتبةمنتجلىالذيللّهالحمد..البسملةبعد:المخطوطةبداية

مجلىالإنسانواتخذالأسماءلحقايقمظاهروجعلهاالأشياءوعدمه

الرحمناللّهبسمسرهقدسالشيخفقالوبعدالجلاء..لكمال

...المسمىذاتتعينلمنعبارةالتحقيقأهلعرففيالرحيم

المرتبةغيروفيلاالذاتهوبالفعلالأحاديةالمرتبةفيادخنىلألئ:المخطوطةنهاية

بتعليقهاأيالإراديةبالنسبةوالمتعينالصفةمعالذاتهوالواحدية

وظهورهتعينهبعدالعينمرتبةفيالعينيبالوجودوظهورهبتعينه

العلم.مرتبةفيالعلميبالوجود

:الماديالوصفبيانات

رقعة:الخطنوع

اسم31*5/6:المقاس3324-الأسطر:عدد.17:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأاسود:لحبرا

حديا.:التجليد

1327()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

)لمصوف(

602/3

اللّهاسمعلميةعنالاشتباهرفعفيرسالة

اهـا"143ا"تالعنيعبدبنإسماعيلبنالعنيعبد،النابلسيالغنيعبد

إلىالفقيرالعبدفيقول:بعد)أماالنبيعلىوالصلاةالبسملةبعد

بلطفهتعالىاللّهعاملهالحنفيالنابلسيبنالغنيعبدالخبيرمولاه

صورةتعرنفعلىشيئاأكتبأنالأصحاببعضسآلنيقدالخفي

..والجوابالقلم

جميعوصورةالعالمجميعصورةعلىمخنوقحينئذالسلامعليهفآدم

انتهى(الالهيةالأفعالصورةعلىمفعلةالعالم

سمأ6*12:المقاس3.:الأسطزعدد

مشرقي

أسود

المتطوص!.آخرفيالرسالةهذه

4/32.الأعلام-2/176المؤلفينمعجم-1/095العارفينهدية

1228()



)!صوف(

:الرف

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

7601/01

النقشبنديةالطريقةشرُائطفيرسالة

وبعد...بعدهنبيلامنعلىوالصلاةوحدهللّهالحمدالبسملةبعد

الصادقةوالتوبةأولاًالصحيحالاعتقادالنقشبنديةفشراذط

...الحقوقأربابمعوالاستحلال

المقصدأقصدفهووالمرسلينالأنبياءكلامزبدةالمعنىوهذاقالثم

للزيادةالموجبةالحسنىوالحالةالأسنىوالمقامالأعلىوالمسندالأقصى

والعقبى.الدنيافي

محمدبنعثمان

اهـ173

سما4*13:المقاس23:الأسطرعدد54-34قا!ا

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

آخرهوفيالحروفالحسابفينقولآخرهوفيتعليفاتهامشهعلى

)المعماني(التركَيةباللغةالأدبفينقول

)9122(



:202/6الرقم
:تصوفالفن
السلولاعلمفيرسالة:العنوان

هـا"618ا"تحسمدبنعمربنأحمد،الكبري:المؤلفاسم

الجبالومثاقيلالبحارميكاييليعلمالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

....تقديسيعلمفيذنبيتكرار.قلبيمدرستي:المخطوطةنهاية

إبليسشر!منباللّهنعوذتجربتهاإبليسنفسي

:الماديالوصفبيانات

مغربي:الخطنوع

:المقاس22الأسطر:عدد122(-أ91)4:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

أسود.:لخبرا

حديث:التجليد

597/الذهبشذرات-1872/الظنون!شفالمصادر:

5/1855.الأعلام-1318/المؤلفينمعجم

(0123)

)!حوف(

أسم21*4



)لهصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

117/22

تصوف

والشكرالحمدبينالستالنسبفيرسالة

)د.ت(الدينمحيبنالسعيدمحمد

بينالتيالتستالنسبعنسألتفانكوبعد:للّهوالحمدالبسملةبعد

الجميلعلىباللسانالثناءهولغةالحمدانفاعلموالشكرالحمد

بابأوالإحسانبابمنسواءوالتبجيلالتعظيمقصدعلىالاختياري

..الكمال

للعموماثنانبإطلاقوالخصوصللعمومستةالنسبأنفتحصل

.والمساواتللترادفواحدةوجهدونوجهمنوالخصوص

:الماديالوصفبيانات

مغربي:الخطنوع

نفسهالمؤلف:الناسخاسم

هـ.ا378:النسختاريخ

أأ50-اب40:وراقلأاعدد

وروبيأ:الورقنوع

اسود:الحبر

قديم.:التجليد

سما5.6*23:المقاس32:لأسطراعدد

(1231)



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

)فصوف(

304

المكنونوالجوهرالمضنونالسر

هـا"55ْ"اتمحمدبنمحمدبنمحمد،العزالي

فهدْهوبعد..الصديقينصدوراشرقالذيللّهالحمدالبسملةبعد

محمداللّهعبدأبي...وجمعهاستخرجهماعلىمشتملةرسالة

المسمىكَتابهء...طالبأبيابنعليالإمامجمعهمما...العزالي

..المصورْبالسروسماه...بالجفر

إليكصارماوافهمالحرامكلوتجنبوالعبادةوالصومبالرياضةإلا

الروحانية.وعنايتهوعونهاللّهقوةمن

أهـ.337

سمأأ*71:المقاس11:الأسطرعدد46

حديث

حمروأأسود

جدولة.

ورطوبةأرضة

نقولآخرهفي

.4/01الذهبشذرات-3/989الظنونكشف

7/23.الاعلام-3671/المؤلفينمعجم

)1232(



)لهصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

63018/

تصوف

إلتجا.ربهإلىلمنالنجاسفينة

هـ":998ا"تمحمدبنأحمدبنأحمد،زروق

إلهلااللّهالرحيمالرحمنهوإلاإلهلاواحدإلهإل!ثكمالبسملةبعد

هوإلاإلهلااللّهلمآالرحيمالرحمناللّهبسمالقيومالحيهوإلا

.القيومالحي

سبحانتلاثاًالمباركاتالتاماتاللّه!لماتوعددوالوترالشفععدد

.يصفونعماالعزةربربك

نسخ

.الأزهريالماليالواصليالسويفيبنأحمد

اهـ003

سما50.*16:المقاس91الأسطر:عدد176-أكا5قامن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

السبعة.الأياممعرفةفيشعروأبياتأدعيةآخرهفي

7/363.الذهبشذرات-2/18المكنونإيضاح

1/19.الاعلام-1/89المؤلفينمعجم

1333()



)لهصوف(

الر!م:414/4

:تصوفاالفن

الطريق.بسواءالتوفيقسلك:العنوان

هـا"159ا"تعمربنمحمدبنالقادرعبد،حبيبابن:ادلفاسم

العينانمفتحانابينما..المحمديالقادرعبد...قال..ا!سصلةبعد:المخطوطةبداية

.والامانالامنحرمفيجثمانبلالطيفتالجنانيقضان

على!توثملكهنيئاًاشربفقالاوقاتالوصلبطيبأضاءتوقد:المخطوطةنهاية

الوجدانشيخالدينعزالكيلانيهوشيخيالدينمحييالشيخيد

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

أسم50.*51:المقاس51الأسطر:عدد3.-38من:الأوراقعدد

مشرُقي:الورقنوع

وأحمراسود:الخبر

رطوبة:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

تجليدبدون

33-ق31قمننقوليليه

1/895.العارفينهدية-8/96الذهبشذرات

/4.42الاعلام-3/591المؤلفينمعتم

)1234(



)لهصوفأ

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

8301/01

تصوف

المنصورالناصرعلىوالسلامبالصلاةالصدورشرح

اهـا"18اا"تيوسفبنالفتاحعبدبنأحمد،المجيري

عبدبنأحمد..فيقولبعدأما...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

شر!وسميتها..النبيعلىصلواتهذهالملويالمجيريالشافعيالفتاح

.المنصورالناصرعلىوالسلامبالصلاةالصدور

وسلموصحبهآلهوعلىالأميالنبيْمحمدسيدناعلىصلياللهم

العطايا.صاحب

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ.165:النسختاريخ

357-721:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبر

رطوبة:الافات

اسم.،*ه51:المقاس9لأسطر:اعدد

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

حديث.

بنمحمودباسموتملكالشعرانيذاكرأبوحسنباسمتملكأولهفي

منمنقولةنسخةوهياهـ.028سنةالحسينيالمحسنعبدالسيد

آخرهوفيتعليقاتهامشهعلى،اهـ.142سنةالمؤرخةالمؤلفنستة

.التصوففيوفوائدأدعية

./1178العارفينهدية-2/45المكنونإيضاح

.1/152الأعلام1/173-المؤلفينمعجم

(1235)



:الرف
الفن:
ا!وان:

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

:افنوع

النسخ:تال!يخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الا!ات

ا!د:

:ملاضات

:ا!ادر

)ف!وف(

8301/11

تصوف

المنصورالناصرعلىوالسلامبالصلاةالصدورشرح

أهـا"18أ"تيوسفبنالفتاحعبدبنأحمد،المجيري

للّهالحمد...الملويالمجيريالفتاحعبدبنأحمد..يقولالبسملةبعد

وسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىصلواتتفهذهوبعد..الغفارالرحيم

المقدارجليلة

أمرمنعليهيشكلعمايصيرمسألةحتىعليهالصلاةيكتْرأحدنا

واليومالليلةفيدينه

نسخ

أهـ.165

اسم.،*ه51:المقاس9الأسطر:عدد362313-ق!ط

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث.

التصوففيوفوايدالتصوففيأدعيةآخرهوفيتعليقاتهامشهعلى

النابلسي.العنيلعبد

1/172.المؤلفين-معجم1/178العارفينهدية

2.45/المكنونإيضاح-/1152الأعلام

1236()



)ك!وف(

255:الرقم

تصوف:ا!فن

السائرينمنازلاشرج:العنوان

هـا"073ا"تالكاشانيحمدأبنالرزاقعبد،الكاشي:المؤ!اسم

هوإلالمجرفمطبمعرفةالعارفينخصالذيللّه)الحمد:المحسملةبعد:المخطوطةبداية

...(وتاهواسبحانهفيفتحيرواوجههبنورعقول!ثموسلب

!تنيا!انيهحلفيبصيرةعلىليكنفيهبماالطالبفليتمسك)...:المخطوطةنهاية

هذافيصنفما!لفاقكتابفانهالتحقيقمنوبينمهدبما

التوفيق(وليواللّهالطريق

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

إسم*216:المقاس21:الأسطرعدد921:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

ايوبي:التجليد

الميكروفيلم.علىصورلاالمخطوطةهذه:ملاحظات

1/566.العارفينهدية-3/1838الظنون!شف:ا!در

30.35/الأعلام-2/138المؤلفينمعجم

1237()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

)!صوف(

327

تصوف

المحجوبمنظومةشرح

)د.ت(المحجوبمحمدبنعمر،الزواوي

المحجوبمتمدبنعمرالشيخقالالنبيعلىوالصلاةالبسملةبعد

آمين.المسلمينولجميعولوالديهلهاغفراللهمالبهلاليالشرقاوي

)!ذا(والأمرونوالزائرينوالحجاجالمسافربنعونء!ناللهم...

لاقالمنولكلولهملنااغفراللهمالمنكرعنوالناهونبالمعروف

اللّه...رسولمحمداللّهإلااله

مغربي

هـا893لشوا7

74

مشرقي

حمروآسودأ

سمأ*!ا23:المقاس11:الأسطرعدد

1238()



)فصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

8301/1

البريةخيرعلىالصلاةفيالبريةالصلاة

أهـا"163ا"تعليبنالدينكمالبنمصطفى،البكريمصطفى

...فيقولوبعد..الأنامبسيداختصناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

صلواتالصلواتهذهقبلوضعتو!نت..الخلوتيالصديقيمصطفى

ذخيرةلنالتكونألفاهذهجعلأأنفأحببت..الفايقبالدرسميتها

قديرشيءكَلعلىانكوالأَخرةوالدنياالدينفيالدائمةوالمعافات

..محمدسيدناعلىاللّهوصلى

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الشافعيالبليسييزيدابابنالرحمنعبد:ا!الناث

اهـ511:النسختاريخ

51الأسطر:عدد84قا-اقمن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبر

رطوبة-:الافات

اسم0بم!5.أ5:المقاس

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

بنمحمود!اتبهباسموتملكالرسائللعناوينوفهرسنقولأولهفي

وفي،تعليقاتهامشهعلىاهـ،028سنةالحسينيالمحسنعبدالسيد

.الصلاحلابنونقولاالبكريلمصطفىالتصوفشعرفيابياتاخره

.2/446العارفينهدية-396/المكنونإيضاح

7/933.الأعلام-3/876المؤلفينمعتم

)9123(



)لهصوف(

334/5:الرقم

:تصوفاالفن

الشافعيالبغداديالجنيدالصوفيةالطايفةسيدصلاة:العنوان

)د.ت(الشافعيالبغداديالجنيد:المؤلفاسم

وأبهىواطهروأظهروأقبلوأ!ملجملوأأفضلوسلمصلياللهم:المخطوطةبداية

وأبركوأز!ىعلىوأوأشرفعظموأعزوأوأكرموأبروأحسن

صلوتك.وألطف

تمتطلبماغايةالطالببهاوتبلغوالاحزانوالغمومالهموممصارع:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

أهـ.041:النسختايلخ

سما6*1513:المقاس71:الأسطرعدد95-58قمن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أسود:الحبر

رطوبة:الآفات

التجليد:

اللّهصلىالنبييرىأنيريدمندعاءآخرهوفيتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

ورقتين.فيوالإرشادالوعظفيوفايدةمنامهفيوسلمعليه

)0124(



)لم!وف(

944:الرقم

:تصوفاا!ن

وسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىالكبرىالصلاة:العنوان

هـ"ا68!"تالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبد،عباسابن)رواية(:المؤلفا!

عباسابنعنرويأنهعنهماللّهرضيالعلماءبعضقالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

فييومذاتجالساكانوسلمعليهالقهصلىالنبيإنعنهاللّهرضي

جبريل.عليههبطإذالمدينةمسجد

رحمنيارحيميابرحمتكوترحمناتغفرأنعندكبجاههنسألكإنا:المخطوطةنهاية

وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلياللّهوصلىالرحمينارحميا

العالمينربللّهوالحمدالدينيومإلىدائماًكثيراًتسلمياًوسلم

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سما5.1ك!أ615:المقاس11:الأسطرعدد71:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وآحمرأسود:الحبر

رطوبة:الاقات

التجليد:

:درلمصاا

:ملاحظات

تجليدبدون

157/الذهبشذرات-1314/الصفوةوصفة

4/59الأعلام-3/934المؤلفينمعتم

أرقامبهماورقتينآخرهوفيمفككةأوراقه

)1341(



الرقم
الفن

العنوان
المؤلفاسم

المخطوطةبداية

المخطوطةنهاية

الوصفابيانات

الخطنوع

الناسخاسم

النسختاريخ

الأوراقعدد

الورقنوع

الحبر

الاقات

التجليد

ملاحظات

درلمصاا

)لمصو!(

83018/

التصوففيصلوات

:لمادي

أهـ"162""تعليبنالدينكمالبنمصطفى،البكريمصطفى

الهدايةو!نزالعنايةعينعلىوباركوسلمصلىاللهمالبسملةبعد

الحلةوطرازالشريعةوشمسالقيامةوزينالملةوأمينالحضرةوإمام

القيامة.يومفيالأمةوشفيعالرحمةونبيالملةوناصر

للّهوالحمدالمرسلينعلىوسلاميصفونعماالعزةربربكسبحان

العالمين.رب

الشافعيالبليسييزيدابابنالرحمنعبد

أهـ151

سمأ.اه*51ةالمقاس61:الأسطرعدد631-661

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

صحيحةوأحاديثالنابلسيالعنيولعبدللبونيوأدعيةفوايدآخرهفي

السنة.أولوأدعيةالشافعيالجزريالإمامعن

3/876.المؤلفينمعتم-3/446العارفينهدية

7/923.الاعلام

)1242(



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تات!يخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1164

المرسلينسيدكلاممنالحصينالحصنعدة

هـا"833ت""محمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن

للهالحمد..الجزريابنمحمدبنمحمدبنمحمد..قالالبسملةبعد

كَتاب!انفلمابعدأما..الحصينالحصنمنذكرهجعلالذي

.الأوراقهذهفياختصا.رهاعلىحداني..الحصينالحصن

انااللهمالخبرفيوردكماوالنشيطانوالهوىالنفسبينماوعرض

.والاَخرةوالدنياالدينفيوالعافيةالعفونسألك

عليسيدبنفتح

اهـ164

أسما*5.51:المقاس51الأسطر:عدد77

حديث

خضرحمروأوأسودأ

رطوبة

التعليقاتبعضهامشهعلى،محمدأحمدباسمتملكأولهفي

فيالكفايةحاشيةمنللشيخانفايدةآخرهوفيالكتابومطالب

حجر.بنفتاوىومنالشافعيالفقه

7/403.الذهبشذرات-1/067الظنونّكشف

7/45.الاعلام-3/687المؤلفينمعجم

)1243(



)لهوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

1315/1

المرسلينسيدكلاممنالحصينالحصنعد

هـا"833"اتمحمدبنمحمدبنمحمد،الجزريابن

..قال..العسقلافيحجرابن...قال..العالمينربللهالحمدالبسملةبعد

عدةذكرهجعلالذيللّهالحمد...الشافعيالجزري...محمدبنمحمد

سيدكلاممنالحصينحصنكتاب!انفلماوبعد..الحصينلحصن

...اختصارهعلىحداني..المرسلين

نسآلكانااللهمالخيرفيوردكماوالشيطانوالهوىالنفسبينوعرض

الحصنعدةفينعوذمااخرذلكوليكنوالآخرةالدنيافيالعافية

الحصين

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الشافعيالدامرانييوسفبنإبراهيم:الناثاسم

اهـ016:النسختاريخ

اسما*16:المقاس41الأسطر:عدد66ق-اقامن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

رطوبة:الآ!ات

حديث:التجلتِد

الشهيرصالحبكرأبيبنمحمدبنالدينجمالبخطتعليقأوولفي:ملاحظات

المؤلف.علىقراءةأولهوفياليمنيالخياطبأبي

3ْ4/7.الذهبشذرات-67/ْأالظنون!شف:اهـدر

7/45.الاعلام-3/687المؤلفينمعجم

)1244(



)لهصوف(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

979

تصوف

المعارفعوارف

هـا"633""تاللّهعبدبنمحمدبنعمر،السهروردي

قومسواءكثرمنوردوقد..القويشأنهالعظيمللّهالحمدالبسملةبعد

وستيننيفعلىيشتملوالكتابالمعارفعوارفالملحواحل...منهمفهو

نادىعبداًأحبإذاتعالىاللّهانوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولقال

السماءفيجبريليناديثمجبريلفاحبهفلانااحبقدتعالىاللّهإنجبريل

فيالقبوللهويوضعالسماءأهلفيحبهفاحبهفلانااحبقدتعالىاللّهإن

ال!رض.

نسخ

ميكائيليجعفرمصطفىبنبدربنيعقوب

سمأ8ك!5.26:المقاس23:لأسطراعدد186

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

هق-اقمنوالحديثوالتفسيروالأدعيةالوعظفينقولأولهفي

وفيتعليقاتهامشهعلىومخالفحديثبخطالأولىالأوراقومجموعة

والتفسيروالحديث.الفقهفينقولأخره

.5/153الذهبشذرات-2/1771الظنونكشف

5/62.الأعلام-3/575المؤلفينمعجم

)1245(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:المصادر

)لهصوف(

933/3

العطائيةالحكمشرحالعليةالمواهبغيث

هـ""297ت"اللّهعبدبنإبراهيمبنمحمد،عبادابن

ابنإبراهيمبنمحمداللّهعبدأبو..الإمامالشيخقالالبسملةبعد

والجلالبالعظمةالمنفردللّهالحمد:بهاللّهلطفالرنديالنفريعباد

والنظراءالشر!اءعنالمنزهالكفالنعوتباستحقاقالمتوحد

جحودكلتوليعنبهشرفنابمنالاجلىالمبتغىإلىوالوصول..

محمدومولاناسيدناالنورإلىالظلماتمنيدهعلىوأخرجناوكفور

...العالمينربوحبيبالمرسلينوإمامالنبيينخاتم

المالكيعليبنمحمد

أهـ400القعدةذي17

36لأسطر:اعدد(95-813)061

حمروأأسود

5/993.الأعلام-3/34المؤلفينمعجم

)1246(

أسم32*6:المقاس



)لهصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:مكان

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التَجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

336

العطائيةالحكمشرحالعليةالمواهبغيث

هـا"297تا"اللّهعبدبنإبراهيمبنمتمد،عبادابن

مددنفسهعنوقطعبجنودهقلبهأمدعبدهنصوأولهالأولناقص

العكسفعلىعبدهخذلانأرادوإذاجنودها

رضيقيلفقدغيرهمرضاتاتباعيلزمهولانفسهخلاصعلىيعمل

التأليفبهذهوقعمنإلىنرغبونحنتدركلاغايةالناس

نسخ

الهاشميالقاسمبنمحمدبنمحمدبنأحمدبكرأبو

.الحرامبالمسجدالندوةدار

هـ984

سما5.7*5361:المقاس37:لأسطراعدد63

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديممملوكي

8قمنالوسطفيخرموبهمفككةوأوراقهبقعوبهالأولناقص

الوزغة.قتلفيوأحاديثنقولاخرهاوفي

5/993.الأعلام-3/34المؤلفينمعجم

)1247(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لمصوف(

789

تصوف

(ا)بوالملكيةالمالكيةأسرارمعرفةفيالمكيةالفتوحات

هـ"ا638"تمحمدبنعليبنمحمد،عربيابن

منإلىوأشرتالأخلص...لىإوانظروامسلمين...وأولهالأولناقص

رسالةوسميتها..النصبهجاءكَمااللّهبإدْنوالأبرصالأ!مةإبراء

المكية.الفتوحات

وهيالناطقةالنفسفسماهاالنطقلهاوصحمتحمدةالارادةلكون

يقولواللّهتسلمفسلموالافانهمالاستواءصورةوالعقلالروحعرش

السبيل.ويهديالحق

314

مشرقي

أسود

سما8*36!5:سلمقاا41:لأسطراعدد

ورطوبةأرضة

عليهمحمدنبينالبعثالإنجيلمنالنصارىحذفتهماآخرهفي

.تعليقاتهامشهعلى،ونقولالسلام

.91/ْهالذهبشذرات-2/1338إلظنون!شف

6.381/الأعلام-3531/المؤلفينمعجم

)1348(



)لهصوف(

993/2:الرقم

:تصوفالفن

الدعاءشروطفيالعلياالفريدة:العنوان

واش!رهمريدهويافئنعمهيوافيحمداًللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بعضأذ!رأنأحببتفإنيبعدأما...العديدهإنعامهيوازيشكرا

لأقومالهاديوهوالتوفيقوباللّهفأقول..ملخصاًالكتابهذافوائد

شاهميركالفاضلمعناهماقالطريق

وعلىالمخلوقاتأشرفعلىالا!ملانالاتمانوالسلاموالصلاة...:المخطوطةنهاية

صدحتماالزاهرةالنتومالسادةوأصحابهالطاهرةوعشرتهآله

الأطيار...أيكهافيوسجعتالأشجارعلىالحمائم

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الدمشقيالخطيبآحمدالسيدبنالرحمنعبد:الناسخاسم

اهـ.531شعبانأ6الاثنين:النسختاريخ

سما615*32:المقاس91:الأسطرعدد(أ64-ب793):الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأاسود:لحبرا

حديث.:التجليد

ال!حمرباللونبإطارالمتنأحيط.ا:ملاحظات

ظاهرأحصربخطالفصولكتبتكما3.

)9134(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تانيخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

)لموف(

579

الححغفصوص

هـ"638ا"تمحمدبنعليبنمحمد،عربيابن

اللّهرسولرأيتفإنيبعدأما..الحكممنزلللّهالحمدالبسملةبعد

وستمائةوعشرننسبعسنةأريتها..مبشرةفيوسلمعليهاللّهصلى

الحى.فصوص!تابهذاليفقال!تابوبيدهدمشقبمحروسة

لاولانفسهيسعفيهيقاللاوالشيءنفسهوعينالأشياءعينلأنه

اللّهبحمدالكتالاوتمالسبيليهديوهوالحقيقولولهفال!ثميسعها

نسخ

الازيديعليالعمربنالرحمنعبد

هـ.389

أسم*913:المقاس51لأسطر:اعدد913

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

تمل!اتأولهوجؤ،باشاحماللابنالعربيابنالمؤلفعنترجمةأولهجؤ

بنعمر)3(اهـ.33سنةْمراديمحمد)3(محمدبنيحيى)1(منحلاباسم

فهميباسمتملكوختمالشعرفينقولأولهوفياللشتويعليبناللّهصنع

.تعليقاتهامشهعلى،رجب

.91/ْهالذهبشذرات-31361/الظنونحشف

6.281/الاعلام-3531/المؤلفينمعتم

)0135(



)لم!وف(

:589الرقم

:تصوفاالفن

الحكمفصوص:العنوان

هـا"638ا"تمحمدبنعليبنمحمد،عربيابن:المؤلفاسم

اللّهرسولرأيتفإنيبعدأما..الحكممنزلللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

وستمائةوعشرينسبعسنةأريتها..مبشرةفيوسلمعليهاللّهصلى

الحكم.فصوصكتابهذاليفقال!تابوبيدهدمشقبمتروسة

لاولانفلتطيسعفيهيقاللاوالشيءنفسهوعينالأشياءعيه!لأنه:المخطوطةنهاية

اللّهبحمدالكتابوتمالسبيليهديوهوالحقيقولولهفال!ميسعها

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اللّهعبدبنعلي:الناسخاسم

اسمأك!ا9:المقاس51الأسطر:عدد913:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

رطوبة:الاقات

)مملو!ي(قديم:التجليد

أولهوفي9161سنةالمحبوبيزادهجميلسليمانمحمدباسمتملكأولهفي:ملاحظات

تملكاتعدةأولهوفيالكاتبأفنديحسينبقلمللموضوعاتفهرس

صنع)3(القاضييوسف)2(الدينصلاحبنالحلبيالغنيعبد)1(باسم

الطبيب.الصفيالسيد)4(الحسينييحيىبناللّه

الآدعية.عنحديثآخرهوفياطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى

.91/ْهالذهبشذرات-21261/الظنون!شف:ا!در

6.281/الاعلام-3531/المؤلفينمعجم

)1251(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الكبر:

التجليد:

)لمصوف(

364/3

القادريةالمآثرفيالربانيةالفيوضات

)د.ت(القادريسعيدمحمدبنإسماعيل

...(الحقأنهتفعلهبماأومنإني)اللهمالبسملةبعد

آرحميابرحمتلىعامةبر!اتهعليناعائدةخاصةتحقْةقرآناهما...

حمين.لراا

فارسي

(331ق)36-79

حمروأأسود

أسمك!ه31:المقاس11الأسطر:عدد

)1252(



)لم!وف(

425/4:الرقم

:تصوفاالفن

والسلامالصلاةعليهمالأنبياءقرعة:العنوان

وزوجكأنتاسكنآدمياالعظيماللّهقالالسلامعليهآدمسهما:المخطوطةبداية

أحوالكتغيرتقدالسايلأيهاوأنتالجنة

اللّهرسولمحمدالعفليماللّهقالوسلمعليهاللّهصلىمتمدسهم24:المخطوطةنهاية

فالك...أجمعينالخلقسيدسهملكخرجالسايلأيهاوأنتالاَية

محمدسيدناعلىاللّهوصلىالشا!رينمنو!نتعالىاللّهبحمد

العالمين.ربللّهوالحمدأجمعينوصحبهآلهوعلى

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اسم5.326*:المقاس33الأسطر:عدد3138-:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

سودأ:لحبرا

جدولة:الأمورالفنية

رطوبة:الآفات

التجليد:

.التعليقاتبعضهامشهعلىوأرقامهمالأنبياءأسماءبهجدولأولهفي:ملاحظات

)1353(



)لهصوف(

291:الرقم

:تصوفاالفن

الصالحينقصص:الهفوان

نأوالإخوانالأصحابمنيالتمسفقدوبعد..والحمدلةالبسملةبعد:المخطوطةبداية

علومكجواهرأنواعبعضمنالتبركسبيلعلى!تابالنارتب

مافيوشرعتالتمسوامالىافسارعت..مكنونكألفاظومقولات

وآشرفالطاعاتباقدموابتدأت..الكتابهذاوجمعتطلبوا

...الصلواتوهي..العباداتوأهمالمناجات

يقولمدبرا!انوأنوأطعناسمعنايقولمقبلاالسامعكانفإذا:المخطوطةنهاية

فيهالينبتطاهراالأرضتكونأنيجبهذافعلىوعصيناسمعنا

قابلاصافيايكونأنيجبالقلبوكذلكللاكلويصلحالبذر

شعراً.أمثلتهبعضفيالقاسمأبوالحكيمقالكماللعلمليصلح

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

أسم*5.4ا!ا،ه:المقاس51:الأسطرعدد391:الأوراقعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

وبللأرضةالآفات

زهريةمضغوطةصغيرةميدالياتوسطتهالزخرفةفارسيقديمجلدىِالتجليد:

الشكل

)1254(



)لمصوف(

2/5هـ:2الرقم

:تصوفالفن

الرحمونيقصيدة:العنوان

أهـ"242ا"تمحص!بنشمانبنالصالحمحمد!الرحموشي:المؤلفاسم

يصغيعلهمناديالقائلهيقالمالاقولاأقول:والتصليةالبسملةبعد:المخطوطةبداية

فيمتثل

يشتعلبالليلالسماءنجمداممادايمةصلاةأزكىمنك:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

مغربي:النهطنوع

أسم4كو21:المقاس03الأسطر:عدداب13-أ13:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

رضيةا:الإفات

التجليد:

6/163علاملأا-3353/المؤلفينمعجم:درلمصاا

)1355(



)كسوف(

117/13:الرقم

تصوف:الفن

الغوثيةالقصيدة:العنوان

)د.ت(ناصربنمحمد:المؤلفاسم

والتصليةالبسملةبعد:المخطوطةبداية

قصدهتمامالقصدذويبلغبأمرهالذيللّهالحمد

المضطريلجأإليهومنالمفررحمتهإلىمنيا

دعاهمن!لمغيثويامولاهياالعفوقريبويا

قدرهبارتفاعيليق!مابآمرهتقيالتيصلاتك:المخطوطةنهاية

تلال!ثمومنالغراصحابهوعلىالكرامالأهلعلىثم

قصدهتمامالقصدذويبلغبأمرهالذيللّهوالحمد

:الماديالوصفبيانات

مغربي:الخطنوع

سمأ5.6كم23:المقاس53:الأسطرعدد391-ب19:لأوراقاعدد

وروبيأ:الورقنوع

سودأ:لحبرا

رضةأ:الاقات

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجددي:التَجليد

جوانبهبرزتقدالزخرفة

)1256(



)لمصوف(

:414/5الرقم

:تصوفالفن

التصوففيقصيدة:العنوان

)د.ت(الكيلانيالدينمتيي:المؤلفاسم

صلاتيالتهاميعلىكَذابدياللّهبسمبعدمنبالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

للمهماتحبيبابندبلوعليهمهنامنثلاثللشافعيتحياتمع

حزنيوانتقىوطبتشربتمن:المخطوطةنهاية

أوقاتيالوصلبطيبضانآوقد

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

اسم*51150:المقاس13الأسطر:عدد3252-من:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حصروأأسود:الحبر

رطوبة:الافات

تجديدبدون:التجليد

مفككةأوراقه:ملاحظات

)1257(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

)لمصوف(

83016/

التصوففيقصيدة

اهـ"163"تعليبنالدين!مالبنمصطفى،البكريمصطفى

بالرحيلنادىحينقلبيالجمالشوش

ثقيلحملكليقالخذنيجمالياقلت

النظمعلىالبكريأوشدوقيلقالمضىماوالصحبالاَلعلى

فميل.ميلاقاطعاًخيولمتنراماخليلمنسبتان

الشافعيالبليسييزيدابابنالرحمنعبد

أهـ151

اسمك!150ا5:المقاس13الأسطر:عدد571-561قمن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

وآدعية.وفايدةالأعظمالإمامعنمباركدعاءآخرهجؤ

3/876.المؤلفينمعجم3/446العارفينهدية

7/923.ال!علام

)1258(



)فصوف(

!ا/8301:الرقم

:تصوفاالفن

الدسوقيإبراهيمسيديمدحفيقصيدة:العنوان

أهـا"163ا"تعليبنالدينكمالبنمصطفى،البكريمصطفى:ا!اوولف

مصطفىسيدي!لاممن..الدسوقيإبراهيمسيديقصيدةوهذه:المخطوطةبداية

سوقينايميوحقامفلقدسوقيللمراماتالروحأيهاالصديقي

المنطوقعنلناوأبانواارشدوناقولهلمفهومأو:المخطوطةنهاية

الدسوقيمقامزايراًأتىماقومكَلمنالتابعينوعلى

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الشافعيالبليسييزيدابابنالرحمنعبد:ا!النات

اهـ511:النسختاريخ

أسم.،*ه51:المقاس13الأسطر:عدد521-51امن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

رطوبة:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

التصوففيشعروأبياتوسلمعليهاللّهصلىالنبيعنأدعيةآخرهفي

3/876.المؤلفينمعجم-3/446العارفينهدية

7/933.الاعلام

)9135(



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

83017/

الأحمديةوالحقيقةالمحمديةالذاتمدحفيقصيدة

اهـ162ا"تعليبنالدينكمالبنمصطفى،البكريمصطفى

ناداكالربإنالقدسحضرتيا

أدناكالبرإنالأنسروضةيا

حاكىلهايسذاتمصطفىأو

أدناكا!برإنالأنسروضةيا

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الشافعيالبليسييزيدابابنالرحمنعبد:ا!الناث

اهـ511:النسختاريخ

31الأسطر:عدد631-951!ا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبر

رطوبة:الآقات

:المقاس

التجليد:

3/876.المؤلفينمعجم-2/446العارفينهدية:درلمصاا

.7933/لأعلاما

(0136)

اسم.!اك!ه5



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

هـ111

تصوف

وسلمعليهإللّهصلىالنبيعلىالصلاةفيكتاب

صلى\النبيعلىبالصلاةالاشتغالجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

علىالصلاةفي..شريف!تابفهذا..المسلمينشعاروسلمعليهاللّه

...شتىكتبمنجمعتهوسلمعليهاللّهصلىالنبي

علىفانصرنامولاناأنتوارحمنالناوإغفر.وآخرهالأخرناقص

..الكافرينالقوم

51

مشرقي

حمروأأسود

سما4*5.32:المقاس13:لأسطراعدد

ورطوبةأرضة

الفاتحة.تفسيرمننقولأولهوفيالأخرناقص

(1361)



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

)لهصو!(

943

وتوسلاتأدعيةفيه!تاب

اللّهحياالمبينالحقهواللّهوان..)قولهعندويبدأالأولناكص

دينيفيوالعافيةالعفوأسئلكصبحتأوآلهعليهاللّهوصلى...متمد

دعواتيوأجبعورتياستراللهموولديوماليوأهليوآخرتيودنياي

بهافتصدقحقوقالكاناللهموالاكَرامالجلالذاياإليكوشوقا...

الفهوصلىالجنةقرايفاجعلعنيفتحملهاتبعاتقبليوللناسعلى

الطاهربنوالهمحمدسيدناعلى

الكركيجفالبنعليبنالدينناصربنرزقبنيونس

أهـ.152القعدةذيا

:المقاس51الاءسطر:عدد74

-حديثمشرقي

أسود

)1263(

أسم17*ا



)لهحوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

1181

تصوف

وسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىالصلاةفي!تاب

البسملةبعد

محمدسيدناآلوعلىمتمدومولاناسيدناعلىوسلمصلىاللهم

الأنامفيوكانالمؤمنينوأمةهريرةأباالفهيجيباندعاالذي

عليهاللّهصلىبابهمناللّهدينفيودخلوخبابهلوايهتحتاستظل

وأصحابهالهوعلى

386

مشرقي

حصروأأسود

رطوبة

قديم

لأسطر:اعدد

1263()

أسم16*ه:المقاس11



الرقم
الفن

العنوان
المؤلفاسم

المخطوطةبداية

المخطوطةنهاية

الوصفابيانات

الخطنوع

الناسخاسم

النسختاريخ

الأوراقعدد

الورقنوع

الحبر

الاقات

التجليد

ملاحظات

)لمصوف(

0133

:تصوف

:لمادي

وسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىصلواتفيه!تاب

)د.ت(الترابيالعربيمحمدبنمحمد،البيتاوي

وأوله:ال!ولناقص

آمنواالذينأيهاياالنبيعلىيصلونوملائكتهاللّهانوجلعزاللّه

تسليما.وسلمواعليهصلوا

آلهوعلىالمرسلينوإمامالنبيينخاتممحمدسيدناعلىاللّهوصلى

كثيراًتسليماًوسلموصتبه

مغربي

)المؤلفالترابيالبيجاويالعربيمحمدبنمحمد

هـ.1133

سمأ1،ه*61:المقاسالأسطر:عدد2311

مشرقي

وذهبيخضروآحمروآأسود

رطوبة

قديم

آخرىورسومالخطاببنوعمربكروأبوالرسوللقبررسومبه

وفيمفككهوآوراقهتقطعوبهتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

ال!ثامية.قصدمديحفيالبريةخيرتسمىالرسولمدحقصيدهآخره

اهـ.992سنةيمينةبنتالعربمحمدبنبلقاسمميلادتاريخآخرهوفي

سرافي.محمدأهـعلى503سنةالتاريخهذاونسخ

)1264(



)لم!وف(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تال!يخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالطهية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

6601/11

منهللمريدمنهبدلاما!نه

هـ"638""تمتمدبنعليبنمحمد،عربيابن

لفهالحمد...العربيبنمحمدبنعليبنمحمد...قالالبسملةبعد

منهبدلاما!نهعنالمسترشدالمريدأيهاسألت...العالمينرب

.....الأوراقهذهفيفأجبتك

عمارةآرادواحينالصحابةفيوسلمعليهاللّهصلىالنبيقال

التهلكةإلىبأيديكمتلقواولااللّهسبيلفيأنفقواأملا!هم

المحسنين.يحباللّهأنوأحسنواأموالهمإلىرجوعهم

الترابيعليبنإبراهيمالحاجي

هـ.759

سلانيد:الفسخن!

سما3*2.:المقاس91:الأسطرعدد131-421ق!!

مشرقي

حمروأأسود

مقابلة

رطوبة

)مملوكي(قديم

وعلىإطاراتداخلالأصلمعمقابلةالتفسيربهفينقولأولهفي

تعليقاتهامشه

6.281/الأعلام3531/ا!لؤلفينمعجم-أهـ9/هالذهبشذرات

1265()



)لهصوف(

089:الرقم

:تصوفاالفن

إل!لهامأهلإشاراتفيال!علاملطائف:العنوان

هـا"073ا"لاالكاشانيحمدأبنالرزاقعبد،الكاشي:اوولفاسم

لما!انيو!ور...أصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

يتضمنهمافهمعليهماستعصىربماالرسومعلماءمن!ثيرارأيت

..الاهمهوماشرحعلىمشتملاالكتابهذاأجعلاناحببت!تبنا...

.الأعلاملطائف!تابوسميته

!ماذلكبعدفيماأوالابتداءأوقاتمن!انوقتأياللقامطلقوقت:المخطوطةنهاية

قولهمنعرفتهبماالسلوكنظمقصيدةفيذلكإلىالعارفينشيخأشار

الجمعة.يوماللقاأيامكملكمادنتانالقدرليلةاللياليو!ل

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الأمينيوسففيمتمد:الناسخاسم

هـ419:النسختاريخ

سمأمما*3!ا،ه:المقاس31:الأسطرعدد391:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

ورطوبة.ارضةالآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)مملو!ي(قديم

.تعليقاتهامشهوعلىأدعيةأولهوفيالإنجليزيةباللغةترجمةآولهفي

/1.566العارفينهدية-31553/الظنون!شف

30.35/الأعلام-3/138المؤلفينمعجم

1266()



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

ا.لورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

1012

وأورادأدعيةبهمجموع

علىومنالمصطفىبحبيبهالنبيينزينالذيللّهالحمدالبسملةبعد

العرشفوقمنالمسيربهالمجتبىبنبيهالمؤمنين

وأصحابهوآلهمحمدومولاناوحبيبنامحمدسيدناعرشهونور

الراحمينارحميابرحمتكجميعاورحمناال!ثناالهيأجمعين

31

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

إطاراتداخل

سمأ3*91:المقاس8:لأسطراعدد

1267()



)لمصوف(

:9121الرقم

تصوف:لفنا

وأورادأدعيةبهمجموص!:العنوان

ماتوابمن..وهابمنوسبحانهأوهبهمامعين:وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

سخي..منسبحانهوهوأسخاه

..لكهواسموبكلعندكالعيبعلمفي:وآخرهالأخرناقص:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اسم.،أك!ه6:المقاس9الأسطر:عدد131:الأوراقعدد

مشرقي-:الورقنْوع

وأحمرأسود:العبر

ورطوبةآرضة:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

قديم

تقطيعوبهوالأخرالأولناقص

1268()



)فصوف(

:5701الرقم

:تصوفالفن

وأحزالاوأورادأدعيةمجمو!:العنوان

عدوالفهغارةياعقيدتناحلفيالسيرسرعة...وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

باللّهوكفىولياباللّهوكفىمتيرااللّهورجوناوجارواالعادون

الو!يلونعماللّهوحسبنانصيرا

وذأنتالاإلهلاالطولذوالامتنانوواهبالإحسانوليانكنعمتك:المخطوطةنهاية

..العالمينربللّهوالحمديريدلمافعالالمجيدوالعرشالشديدالإبداء

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اسم*3315.:المقاس51الأسطر:عدد95:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبر

رطوبة:الاقات

)مملوكي(قديم:التجليد

.الأولوناقصالتعليقاتبعضهامشهوعلىمفككةاوراقه:ملاحظات

)9126(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

)لمصوف(

69113/

وسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىوصلواتوأورادأدعيةبهمجموع

البسملةبعدالدعواتمجموعالبركَاتوعظيمالاَفاتعفتمناجات

بحرمتال!ثيمتمدوصحابمحمدوآلمحمدأولادألفبحرمتال!ثي

محمدبركت

خيرخلقهعليسيدمحمدعلىصلىاللهماللّهرسولسيدمحمد

الراحمين.ارحميابرحمتكآَجمعينوالهمتمد

07115-من

مشرقي

حمروأأسود

سمأ5.1*91:ساتمختلفة:الأ!!د

ورطوبةأرضة

أدعيةيضممجموععنعبارةوهوتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

والتركيةالعربيةباللغةوصلواتوأورادومناجات

(0127)



)له!وف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

1145

باللغةوسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىوصلواتأدعيةبهمجموع

والتركيةالعربية

علىصلىاللهمالصلاةدامتمامحمدعلىصلىاللهمالبسملةبعد

الرحمةمادامتمحمدعلىصلىاللهمالبر!اةدامتمامحمد

هما..والمرتضىالمصطفىألحاطمةالوباءحبربهااطفىخمسةلي

والفاطمة.

وتعليقنسخ

سمأاأه*2.،5:المقاسمختلفة:الأسطرعدد16

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةآرضة

والفارسيةوالتركَيةالعربيةباللغةوهو

(1271)



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الإقات

التجليد:

)لهصوف(

5011

ووصاياوأورادوأحزابقرآنيةوآياتأدعيةعدةبهمتموع

المؤلفينمنمجموعة

المتعطفوالارشادبالهديعبادهعلىالمتفضلللّهالحمدالبسملةبعد

علىوتقديسهتسبيحهأوجبالذيوالميعادالمبدأآمورفيخلقهعلى

العباد!افة

!ذافيتفعلوآنوآلهمحمدعلىتصليانانتالابهيحيطلاالذي

الحوايجمنتريدماوتذكرثمو!ذا

وثلثوتعليقنسخ

هـ.0134

693

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

سما2*13:سلمقاامتتلفة:لأسطراعدد

)1272(



)!صوف(

943:الرقم

:تصوفاالفن

وصلواتوأدعيةأورادفيهمتموع:افان

المرسلينلمنإنكالحكيموالقرانيس:الرحيمالرحمناللهبسم:المخطوطةبداية

...الرحيمالعزيزتنزيلمستقيمصراص!على

عليكيخفىلاوحالنايديكبينذلناوهذاأجالنابالسعادةواختم:المخطوطةنهاية

ياعنافاعفعفوكالايسعناولافارتكبناونهيتنافتركناأمرتنا

...مسؤولواكرممأمولخير

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

أسم5.23*3:المقاس،مختلفةالأسطر:عدد83:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

رضةا:الآفات

تجديدبدون:التجليد

1273()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

)لهصوف(

739

أورادمجموع

أهـ"162""تعليبنالدينكمالبنمصطفى،البكريمصطفى

وقرآنالكتابآياتتلكآلرالمبينالكتابآياتتلكآلرالبسملةبعد

مبين

سيدناعلىاللّهصلىربناياربناياربناياربناياربناياالرسولأثر

العالمينربللّهوالحمدأجمعينوصحبهألهوعلىمحمد

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

هـا4:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأاسود:لخبرا

رطوبة:الافات

:المقاس51الأسطر:عدد

التجليد:

3/876.المؤلفينمعجم-2/446العارفينهدية:درلمصاا

7/923.الاعلام

)1274(

أسمأك!أ6



)لمحوف(

:413/1الرقم

:تصوفالفن

والأورادالأدعية!امجموعةبهمجموع:العنوان

والمحيطبذإتكالقايمانتإلهيالخميسيوموردالمج!سملةبص:المخطوطةبداية

باسمائكوالمتجليبصفاتك

علىالمرسلينلمنانكالحكيموالقرُآنيسالرحيمالرحمناللّهبسم:المخطوطةنهاية

انذر......ماقومالتنذرالرحيمالعزيزتمزيلمستقيمصراص!

:الماديالوصفبيِانات

نسخ:الخطنوع

اسم.*4151:المقاس51الأسطر:عدد35-ا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الحبر

رطوبة:الآفات

التجليد:

وترميمتجليدإلىوتحتاجومفككةمختلفةالخطوط:ملاحظات

1375()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

)لمصوف(

96/1

أدعيةمتموعة

فيآلهوعلىمحمدمولاناعلىوباركوسلمصلاللهمالبسملةبعد

بينإليكآقدمإنياللهم..آمينعلمكوسعهماعددونفسلمحة!ل

وكلالأرضوأهلالسمواتأهلبهايطرفولمحةنفس!ليدي

كان..قدأو!ائنعلمكفيهوشيء

بهاتجلىالتيالالهيةالذاتيةالكنهيةبالحقائقإلهيياليوتجل..

محمد.ومولاناسيدنانبيك

ب34ب-ق/1

وروبيأ

حمروأأسود

قديم

لأسطر:اعدد

1276()

أسم2515*3)5:المقاس13



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

342/2

..العربيبنالدينمحييمثلالعلماءلبعضوأورادأدعيةمجموعة

وآخرون

علىصلىاللهمالمرسلينسيدمحمدعلىصلىاللهمالبسملةبعد

العالمينسيدمحمدعلىصلياللهمالمؤمنينسيدمحمد

النبيمعتغازيالصحابتو!لوالاءزاليبالحربالمشر!ينيقاتلوا

سيدناالمختارعلىالصلاةمناوالضرببالحربويقتلواويقاتلوا

العرابياشرفالمصطفىمحمد

العرجىحسن

44113-قمن

مشرقي

وأحمرأسود

حديث

إطاراتداخل

الأسطر:عدد

1277()

أسم23*615:المقاس15



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

)لمصوف(

323

وأدعيةزهديةوقصايدأورادمجموعة

إليهوأتوبالقيومالحيهوإلاإلهلاالذياللّهاستغفر:البسملةبعد

ووعدكعهدكعلىوأناعبدكوأناخلقتنيأنتإلهلاربيأنتاللهم

...استطعتما

هذاثمربكمطاعةفيودمتمالياغوشيةالجامعفيالعشائينبين...

متمدالشيخلاسيمابكميلوذمنعلىالسلامجزيلالفقيريهديكم

اشبيب...أفنديأمين

معتاد

وآخرونّالعشيصالحمحمد

اهـ.492

سما3*12:المقاسمختلفة:لأسطراعدد318

حمروأأسود

1378()



)لم!وف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المنهطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

76/13

تصوف

الإنسانيالعالمإدراكفيالمعانيمرآة

هـا"638ا"تمحمدبنعليبنمحمد،عربيابن

وذاته،الأندادذاتعنالمنزهالعالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

كتاباالهندبلادفيفإنبعدآما..صفاتهالأضدادصفاتعنالمقدس

الحياةحوضيسمىوعلمائهاحكمائهاعند)كذا(معتبرامعروفا

معالمناظرةلطلببعضهماليهمخرجالبلادالمسلمونفتحفلما

..المسلمين

الشرايينآنإلاالشريانبعرقالمشرحون)كذا(تسميتهوكذلك..

المرجعوإليهبالصوابأعلمواللّهالعروقمنأغشيةواصلبأتخن

.والمآب

:ساتمختلفة:الأ!عددأ58-ب25ق

أوروبي

أسود

حديثكَرتوني

.5091/الذهبشذرات-2461/المكنونإيضاح

6.281/الأعلام-3531/المؤلفينمعجم

)9127(

سم9،.3*14



)مصوف(

:941/1الرقم

:تصوفالفن

العشرالمسبعات:العنوان

هـا"087ا"تالرحمنعبدبنسليمانبنمحمد،الجزولي:المؤلفاسم

عنتروىالعشرالمسبعات..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

دلائلصاحبالجزوليمحمدسيديوعنالسلامعليهالخضر

الأحزابوهيالسلامعليهالخضرعنرواهايكونأنوجا!الخيرات

.والآخرةالدنياآهواللدفعالمعدة

عماالعزةربربكسبحانالراحمينخيروانتوارحماغفررب:المخطوطةنهاية

العالمين.ربللّهوالحمدالمرسلينعلىوسلاميصفون

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

القادريالشافعيالأسديالدينسعدبنمحمد:الناثاسم

هـ.أ257:النسختاريخ

أسم0*5.51.5:المقاس13:الأسطرعددق48ص:الأوراقع!د

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الخبر

رطوبة:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

اليافيالعنيلعبدمطالعةأولهفيتجليدإلىويحتاجمفككةأوراقه

أهـ.357سنةالبكري

.6151/الأعلام-3/333المؤلفينمعجم-ا/1169اللامعالضوء

(1385)



)لم!وف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

431/3

تصوف

خيرالأنامعلىوالسلامبالصلاةالكلاممصباح

هـا"449""تالشونياللّهعبدبنعلي،الشوني

!مامحمدآلوعلىمحمدسيدناعلىصلىاللهمالبسملةبعد

لآوعلىمحمدعلىوباركإبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليت

إبراهيم.آلوعلىإبراهيمعلىبار!تكمامحمد

وغفلالذا!رونذ!رككلمااللهموعلىويحيىوزكرياوسليمان

الغافلونذ!ركعن

4748-من

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

أسم.3*ه:لمقاسا13:لأسطراعدد

وآبياتنقولويليه937.51سنةالشطيالسلاملعبدقراءةآخرهفي

وآورادوآدعية75-48قمنشعر

1/744.العارفينهدية-3/294المكنونإيضاح

2/467.المؤلفينمعجم

(1281)



)فوف(

:959الرقم

تصوف:لفنا

النوويماالإمامحزبعلىالسويماالتامالمطلا:العنوان

اهـ""163"تعليبنالدينكمالبنمصطفى،البكريمصطفى:ا!اوولف

ابنمصطفى..فيقولوبعد..بالواردينسلكالذيماللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

خطيبحسنالسيدالحسنالصديقعلىوردقد...الصديقيالدين!مال

..الشرحهذاوسمى..فاجبت..النووييحيى..الإمامذ!رفجرىالخسروية

السويالتامالمطلب

عشرومساءمراتعشرصباحاتعالىاللّهرحمهالنوويالإمامحزبقرأمن:المخطوطةنهاية

واللّهوالباطنةالظاهرةوالأحوالوالآقوالالأعمالفيالفتحمزيدله!انمرات

انتهى.اعلم

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

محمدبنحسينالسيد:الناسخاسم

اهـ177:النسختاريخ

سماأ*61لأ5:المقاس71:الأسطرعدد08:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

مقابلة-ءةقرا:الأمورالعنمية

رطوبة:الإقات

)ممدو!ي(قديم:التجليد

ومنسوخةالمؤلفعلىمقروءةنسخةوهيالتعليقاتبعضهامشهعلى:ملافت

اهـ.014سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمن

3/876.المؤلفينمعجم-3/446العارفينهدية:المصادر

.7/933لأعلاما

1283()



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنمية:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

849

النوويالإمامحزبعلىالسويالتامالمطلب

اهـا"163ا"تعليبنالدينكَمالبنمصطفى،البكريمصطفى

ابنمصطفى..فيقولوبعد..بالواردينسلكالذيللّهالحمدالبسملةبعد

خطيبحسنالسيدالحسنالصديقعلىوردقد..الصديقيالدين!مال

الشرحهذاوسمى..فأجبت...النووييحيىالإمامذ!رفخريالخسروية

السويالتامالمطلب

والآقوالالآعمالفيالفتحمزيدلهكانمراتعشرومساءمراتعشر

انتهىاعلمواللّهوالباطنةالظاهرةوالأحوال

نسخ

المعطيعبدالدينبدر

اهـ.182

66

مشرقي

حمروأأستود

قراءة

رطوبة

سما3ك!03:لمقاسا91:لأسطراعدد

سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةوهيمطموسةتملكاتأولهفي

اهـ.014

3/876.المؤلفينمعجم-2/446العارفينهدية

7/923.الأعلام

1283()



)لم!وف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

1165/3

تصوف

النوويالإمامحزبعلىالسويالتامالمطلب

اهـ162"تعليبنالدين!مالبنمصطفى،البكريمصطفى

صراطهالاورادوردعلىبالواردينسلكالذيللّهالحمدالبسملةبعد

وردقد..الصديقيالدين!مالبنمصطفىفيقولوبعد..السوي

ذكرفجرى...الخسرويةخطيبحسنالسيدالحسنالصديقعلي

...الإطلاعبعدمفأجبت..النووي...حزب

عشرومساءمراتعشرصباحا......النوويالامامحزبقرآومن

الظاهرةوالأحوالوالآقوالالأعمالفيالفتحمزيدله!انمرات

طنة.لباوا

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

نسخ

)المؤلف(الصديفيعليبنالدينكمالبنمصطفى

اهـ014

301ه-قمن

مشرقي

حمروأسودأ

ةالمقاس51:الأسطرعدد

رطوبة:تفالآا

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

قديم

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخل

3/876.المؤلفينمعجم-3/446العارفينهدية

7/933.ال!علام

)1284(

هـاسم2*ها515



)فصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

8301/5

الوليصورتعددفيالمعتلى

هـ"ا119"تمحمدبربنآبيبنالرحمنعبد،السيوطيالجلال

حلفرجلعنوآلهمحمد..الشافعيالسيوطيجلالقالالبسملةبعد

الليلةفيعندهباتالطحطوطيالقادرعبدالشيخاللّهوليأنبالطلاق

الليلة.تلكفيعندهباتانهبالطلاقآخررجلفحلفالفلانية

ولاحلهافيالمجهودونيذلفيهاالفكرفيطيل...واخرهالآخرناقص

الدينتاجالشيخقبرشيخيعلىفكنتفقالمنهاشيءلهينحل

..واتوجه

نسخ

)المؤلف(السيوطيالرحمنعبد

سمأ8كو92:المقاس53:الأسطرعدد8419-

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملو!ي(قديم

الاخر.ناقص،مفككةوأوراقهالتعليقاتبعضهامشهعلى

.851/الذهبشذرات-3/1733الظنون!شف

.33ْ1/الأعلام-2/82المؤلفينمعجم

1385()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

)لمصوف(

593/4

الأ!برالغنيإلىيصليأنأرادلمنالأفترالكنزمفتاح

أهـ"ا3ْ5ا"تإبراهيمبنخليلبنمحمد،القاوقجي

وبعد..بابلكلمفتاحاحبيبهعلىالصلاةجعلالذيللّهالحمد

صلىالنبيعلىالصلاة!انتلماالبشبش..خليلبنمحمد..فيقول

الربانيةالحضراتلمعتكفسبباوسلمعليهاللّه

ولاغيرمانعمنالبتولةالبحارفيمستغرقاًالمصطفيةالحضراتمن

حجابولاعائق

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الاقات

3655-قمن

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديما.:التجليد

31:لأسطراعدد

:ملاحظات

المصادر:

بهابقع

6/118الأعلام-3/378المؤلفينمعجم

1386()

سمأه*13:سات



)كحوفه(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

الأمورالعلهية:

التجليد:

:ملاحظات

829

الأرواحونجاةالنجاحمفتاح

)د.ت(زيادةبنمتمدبنمحمد،الميداني

زيادةبنمحمدبنمحمد...فيقولوبعد..الخيراتأسباب..البسملةبعد

ومواعظأحاديثعلىمشتملامؤلفالهجمعأأن..الأخوانبعضسألني

الآروا!.ونجاةالنجاحمفتا!وسميته..المؤلفهذافجمعت..وحكايات

سارليمنكفضلاالرقملكتنيحاصلةبالإحسانالبدأةمنكغيرهوقول

للّهوالحمدالنارمنعتقيبخيربهفاختملتكرمنيعتقابعدهالهمتنيلي

.بعدهنبيلامنعلىوسلماللّهوصلىوحده

محمدبن

اهـ..ا

سما5.3*13:المقاس53:لأسطراعدد333

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

اهـ.324سنةمقابلة

الشافعيالحسينيالموقعابنأفنديمحمودبنأحمدباسمتملكأولهفي

سنةالتلمسانينلبسبنمحمدبنأحمدباسمتملكاهـ،346سنة

وبه/أولهفيقطعوبهمفككةواوراقهتعليقاتهامشهعلىاهـ،344

.آخرهفيقطع

1287()



)لموف(

3701:الرقم

:تصوفالفن

العبيدوحليةالمريدكفايةمسائللمهمالجامعالمفيد3:العنوان

هـ"ا639"اتالخروبيعليبنمحمد،الخروبي:المؤلفاسم

قلوبنورالذيمماللّهالحمد..الطرابلسيالخروبيعلى..قال!البسملةبعد:المخطوطةبداية

العبيدوحليةالمريدبكفايةالمسمىكتاب!انلمافانهوبعد..العارفين

وسميتفآجبته..لهأختصران...خوانيأبعضفسآلني..جرمهكبير

...الجامعبالمفيدهذامختصرنا

..قيلاوأقومسبيلاأهدىالسروصفاءالمعرفةمنمكنهبماوالعارف:المخطوطةنهاية

لحالإشارةالنبذ-هذهوإنماالفهممكنهيغيبهولاحكمعنهتبعد

لُغيرلارب.تلتبسلاكيالعارف

:الماديالوصفبيانات

مغربي:الخطنوع

البترونيمنصوربنعليبنالخواصحمد:الناثاسم

هـ.4911:النسختال!يخ

سمأ815*5351:المقاس3.:الأسطرعدد19:قورالأاعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

تعليقاتهامشهعلى

3/245.العارفيهئهدية-3/374المكنونإيضاح

6/393.الأعلام3/9.5المؤلفينمعجم

1288()



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

931

تصوف

موسىمناجاة

أوحى:قالأنهعنهاللّهرضيالأحباركعبعن)روىالسملةبعد

فإنيالدنياحبمنقلبكطهر:السلامعليهموسىإلىتعالىاللّه

ترجمانبلاأ!لمكأنأحب

اللّهوقالالألواحفيالتوريةلهوتعالىسبحانهاللّهأرسلذلكفعند.،...

الشاكرين.منو!ناتينكماخذموسىيا.تعالى

مشرقي

أسود

سمأاك!أ6:المقاس1.الأسطر:عدد34

9128()



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

939

.الأرواحأقواتفيالغنيةمنتخب

)د.ت(محمودبنحمزة

..والأنوارالعلومبحارأولياءهقلوبجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

لطالبالعنية!تابمنانتخبتقد..محمودبنحمزة..فيقولوبعد

.الأروا!أقوات!الغنيةبمنتخبوسميته..الجيلاني..الحقطريق

منشيء!لفيهاتبصرمرأةاعطاكبالصدقاللّهطلبتإذاوقيل

والاخرةالدنياعجائب

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

201:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

رطوبة:الاقات

لأسطر:اعدد

التجليد:

مصلحسيدباسمتملكختمأولهفي:ملاحظات

)0912(

سمأ8*93)ه:سلمقاا13



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطهَ:نهاية

941/2

الحسنىاللّهأسماءمنظومة

أهـ03اا"تأحمدبنمتمدبنأحمدالدردير،

اقمتالتيوأسرارهاالحسنىباسمائكالثنالكرباللهياتباركت

الورىمبدعياالفهيافندعوكالغناحضرةمنالأ!وانبها

حفناوباللطفانظمناسلكهوفيسرهبانوارنورنافيارب

لدعائناسامعاياواتباعهمرادهكلالدارينفيوبلغه

:الماديالوصفبيانات

نسخ:نوعالخيط

القادريالشافعيالأسديالدينسعدبنمحمد:الناثاسم

اهـ257:النسختاريخ

:المقاس13الأسطر:عدد95-48من:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أسود:الكبر

رطوبة:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

تجليدلىإويحتاجمفككةأوراق

1.181/العارفينهدية-986المطبوعاتمعجم

1/244.الاعلام-1/343المؤلفينمعتم

)1912(

أسم،.ا*ه515



)لم!وفر(

6301/11:الرقم

تصوف:الفن

الجلجلوتيةالمنظومة:العنوان

هـ"04ا"تالم!للبعبدبنطالبأبيبنعلي،طالبآبيبنعلي:المؤلفاسم

آسرار!شفلىإاهتدتبهروحياللّهببسمبداءتالبسملةبعد:المخطوطةبداية

انطوتبباطنه

إلتوتقدالأمورإنبيديوخذ:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبياثات

نسخ:الخطنوع

أسم*16150:المقاس91الأسطر:عدد4.3ق302-قكا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أسود:الحبر

جدولة.:الأمورالفنية

رطوبة:الاقات

)ممدو!ي(قديم:التجليد

تعليقاتهامشهعلى،جدولالصغيرفيخاتهماصفةآخرهفي:ملاحظات

1/667.العارفين-هدية1/118الصفوةصفوة:ا!در

/4.593الاعلام-2/452المؤلفينمعجم

)3912(



)لهصو!(

:302/4الرقم

:تصوفاالفن

الدمياطيةالمنظومة:العنوان

هـا"219!"تالديروطيأحمدبنمحمد،الدمياطي:المؤلفاسم

وبعد،تنزلافيماتحصىلانعمعلى-أولاًوالحمداللّهببسمبدأت:المخطوطةبداية

المكملاالوجودسرالرسولعلىسلامهثمالفهصلاة

باقياًدمتماوالآلورضوانه-سلامهثماللّهصلاةعليه:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

مغربي:الخطنوع

سم311*4:المقاس21الأسطر:عددأأ13-أاااقامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمروأسودأ:لحبرا

حديا.:التجليد

3/64.المؤلفينمعجم-2/227العارفينهدية:ا!در

5/336.الأعلام

3912()



الرقم
الفن

العنوان
المؤلفاسم

المخطوطةبداية

المخطوطةنهاية

الوصفابيانات

الخطنوع

الناسخاسم

النسختاريخ

الأوراقعدد

الورقنوع

الحبر

الأمورالفنية

الافات

التجليد

ملاحظات

درلمصاا

-)لمحوف(

143

:تصوف

:لمادي

العابدينمنهاج

هـا"5ْ5:تمحمدبنمحمدبنمحمد،العزالي

حامدآبو...الإسلامحجة..شيخاملانياللّهعبدبنالملكعبد..قالالبسملةبعد

الحمد...صنفه!تابآخروهوالكتابهذا..الغزاليمحمدبنمحمدبنمحمد

...العمروفايدةالعلملقرةالعبادةآن..إخوانياعلموا..الحكيمالملكللْه

مافهذاكريمجوادانهإليناأعمالناردتأذاالصالحاتميزانفينضعهوان

..الآخرةسلوككَيفيةشرحفيذ!رهأردنا

الصفديعلاءبنمحمود

هـ.084

المحروسةدماطثغر:النسخ!ن

991

مشرقي

حمروأأسود

اسم،2أبم!ه5.7:سالمقا31:لأسطراعدد

اهـ.138سنةمقابلة

ورطوبة.أرضة

قديم.

أخرىوتملكاتغيرواضحختمأولهوفيالكتابمدحفيشعرأبياتأولهفي

اللّهعبدبحرأبوالسيداهـ،138سنةالعطارعليبنمحمدبنمحمدباسم

بنالمعطيعبداهـ،151يوسفبنأحمدبنمحمداهـ،891سنةالمدرس

تملكختم،عثمانبنصدرجامععلىالمدرسمنوقفأولهوفيمطرمحمد

أبوأقوالمننقولآخرهوفيتعليقاتهامشهعلى،المعطيعبدسيدباسم

أدعيةآخرهوجؤمختلفةالخطوصل.الُغزاليترجمةفيالمرزوقيعيسىالاسباط

.ا/4ْالذهبشذرات-2/1876الظنون!شف

7/33.الاعلام-3671/المؤلفينمعجم

)4913(



)فوف(

993/1:الرقم

:تصوفالفن

لطيفتعالىاسمهمعنىفيالحنيفالمنهج:العنون

أهـا"510ا"تاتميصالمححبنبكرأبو،الشافعيالمصري:المؤلفاسم

الدوامعلىاللطفوصانعالصنعلطيفللّهالحمد:البسملةبعد:المخطوطةبداية

بالنبوةالمبعوثمتمدسيدناعلىالسلاموأتمالصلاةوأفضل

...الأنامجميعإلىوالرسالة

منولستتكلفتهعمالييتجاوزأنّلىوتعاسبحانهاللهوأسأل....:المخطوطةنهاية

جنتهفييجمعنيوأنوفضلهو!رمهورحمتهبعفوهيتغمدنيوأنأهله

لأجله.وأحببتهوأحبنيسترنيومنأنا

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الدمشقيالخطيبأحمدالسيدبنالرحمنعبد:الناسخاسم

اهـ.531:النسختاريخ

سماا6ه*23:المقاس91:الأسطرعدد(3-ا)قا:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأأسود:لحبرا

حديث.:التجلّيد

3.195/المكنونإيضا!-1/034العارفينهديةا!در:

1/438.المؤلفينمعجم

)5913(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

)لم!وف(

382

التصوففيالمواقف

هـ"354"تالحسنبنالجبارعبدبنمحمد،النفري

برقا"فإذاتعالىقالوثلالقائةالعشرونبالموقفويبدءالأولناقص

آينيومئذالإنسانيقولوالقمرالشمسوجمعالقمروخسفالبصر

المفر.

الدليلوينصبإديهالسبيليهديوهوعبدهبلسانالحقيقولاواللّه

عليه

بكري

أهـ353

93:لأسطراعدد917

حديث

حمروأأسود

حديث.

51قحتىللموضوعاتفهرسأولهفي

6/184الاعلام-3/384المؤلفينمعتم

6913()

سمأ6*5.33:سلمقاا



)فصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

الأسطر:عدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

418

الدمياطيةأبياتشرحفيالربانيةوالفتوحاتالسنيةالمواهب

:998""تمحمدبنأحمدبنأحمد،زروق

)عرفعيسىبنأحمدالعباسأبو..الإمامالشيخقال...البسملةبعد

رآذ!آنبعدأما..الوهابالملكللّهالحمد..الشاذليالفاسيلمج!روق(

الديننورالصوفيالصالحالموليالشيخنظمخواصمنشيئاً)كذا(

بالدمياطي...المسمىسيدنا

عندولاالوضععندأحديرإكلابحيثالطعامتحتمنالصرةوأرفع

الشريفالخاتمهذاوهومكانهامنتحر!هالاوالمائدةالرفع

خيرنبيهمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة..المثل..القديرالرفيع

...جمعينأوصتابتهآلهوعلىخلقه

.حبوبيوسفالسيدبنحمود

أسمأأك!5.5:المقاس

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

/189المؤلفينمعجم-7/363الذهبشذرات

1/19الاعلام

)7913(



)فصوف(

3491/:الرقم

تصوفا:لفنا

الصمدانيةوالجواهرالأحمديةالنفحات:العنوان

)د.ت(المشهديراشدحسن،المشهدي:المؤلفاسم

بعداما..الوسائلطريقلآوليائهفتحالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

ما001!تسابالربانيةالمننأعظممنكَانلما..راشدحسن..فيقول

الأحاديثمنجمعهتيسربمابخدمتياتشرفاننبينا..لمحبةيقرب

النبوية

كثيرةو!راماتهسبيلكحالإلىاذهبلهيقلوأخرهالأخرناقص:المخطوطةنهاية

اعلم.واللّهبلادهفيمشهورة

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

)المؤلف(المشهديماراشدحسن:الناسخاسم

هـ.ا133:النسختاريخ

سمأ31*ه5.:المقاس21الأسطر:عدد28.:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأاسود:لحبرا

رطوبة:الافات

التجليد:

العليةالمناقبفيالأحمديةالأنوار!تابهامشهعلى:ملاحظات

8913()



)لمصوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهايهَ

الماديالوصفبياناتَ

الخط:نوع

الأوراداَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:

الآفاتَ:

التجلتِد:

:ملاحظات

:المصادر

504

الادريسية.الأسماءعلىالقدوسيةالنفحات

)د.ت(الشناويالحنفيالنحريريعثمان،النحريري

وبعد..حكمهفيهولهإلاموجودالوجودفييصدرلاالذيللهالحمد

علىبالكلامتتعلق..الشناويالحنفيالنحريريعثمان..فيقول

القدوسية.النفحاتوسميتها..الأسماء

..واخرهالأخرناقص

برجأيفيالشمسأولانظربشمخدعوةيقرأأنأرادفمناسرافيل

فيبدإءيبدأالبردبذلكيتعلقاسموايهي

71

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

:المقاس17:الأسطرعدد

الأخرناقص

2.666/المكنونإيضاح

)9913(

اسم14*0



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

)كصوف(

178/1

والاَخرة.الدنياأهلسيدعلىوالسلامالصلاةفيالظاهرةالوسيلة

...الجمعةيومالدعاءهذاقرأمنعنهاللّهرضيالحسينصلاةفي

آلهوعلىالمرسلينوإمامالنبيينخاتممحمدسيدناعلىاللّهوصلى

...أجمعينوصحبه

39ق-اقمن

مشرقي.

أسود.

قديم.

منوتبدأ178خزائنيبرقم(المجموعهذافيالأولىهيالرسالة)هذه

29.صإلىالمخطوص!بدإية

)5013(



)لهوف(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

:افنوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

465/3

)باللغةالبصريالسمتيخالدبنيوسفلتلميذهالأعظمالإماموصية

الفارسية(

هـ""51"تْالكوفيثابتبنالنعمان،حنيفةأبو

خالديوسفلتلميذهاللّهرحمهالأعظمالإماموصيةهذهالبسملةبعد

ديشا!رأعظمكإمامالبصريالسمتي

ايداريكعملايدوبتمسكايلهوصيتمشوا!ريتمسنالحقيقزير

وتعيشسيرةأولهسالمأفاتدنجميعكهرمماأوتسلمإنترجوٍ

سالما.

أفنديمصطفى

اهـ.171

9132-من

خان.محمدالغازيمماالسلطانمدرسة:اث!دْ

أسم31*ه:سلمقاا32:لأسطراعدد

مشرقي

سودأ

رطوبة

تعليقاتهامشهعلى

/1.227الذهبشذرات-3/1502الظنون!شوف

8/36.الأعلام-4/34المؤلفينمعجم

)1351(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الكبر:

:الافات

التجليد:

:درلمصاا

)كصوف(

8301/5

البكريوصية

أهـ163"تعليبنالدينكمالبنمصطفى،البكريمصطفى

النسماتتحيالتيوهيالنسماتوهبتالشرابطاب

طابلسريهقالالبكريمصطفىأوالقطراتأوسحتمبتسما

النسماتوهبتالشراب

نسخ

الشافعيالبليسييزيدابابنالرحمنعبد

اهـ151

أسم.لأهك!أ5:المقاس31الأسطر:عدد156-551قامن

مشرقي

حمروأآسود

رطوبة

3/876.المؤلفينمعجم-3/446العارفينهدية

7/933.الأعلام

)1353(



النبوي!الللمإوة





!ععير،لمبوفي(

الرقم:

المحفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

6301/1

نبويةسيرة

التواليخإشراق

هـ."833ا"تاللّهعبدبنادرش!بنيعقوب،قرايعقوب

ر!اِوّلاللّهاخبررسولفلمابعداما..هداناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

وانالخللفيهمقالايرادمنجمعتفيما..واصطفايهاللّهتفصيلعن

المصطفى.سيرةلتحقيقالكتابهذافييمارسولمنبفضلهلييغفر

منأحديبلغهلمماوالجاهالدنيامنوبلغالطريقواصحابوالزهاد

ودفن..اللّهعندفيماورغبةفيهزهداًالجميعتركثموالفضلاءالعلماء

بطوس.

ي:

نسخ.

الأزهريالماليالمصريأحمد

هـ.6031

أسمك!150ا6:اولس17:الأ!!د11هق-قامن

مشرقي

حمرسودوأا

رطوبة

)مملو!ي(قديم

نقولآولهوفيمفككهأوراقهوبعضالتعليقاتبعضهامشهعلى

الحيواناتبعضأسماءمعرفةفيبابآخرهفيللموضوعاتوفهرس

.واحدةورقةفياللغةعلمفيالواردة

2ْ7/7.الذهبشذرات-1/301الظنونكشف

8/491الأعلام-4/133المؤلفينمعجم

)5013(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)كممير،فبر

299

نبويةسيرة

الثلاثةوالخلفاءوسلمعليهاللّهصلىالمصطفىسيرةالا!تفافي

هـ".634ا"تسالمبنموسىبنسليمان،الكلاعى

اللّهرسولمحمدالمطلبعبدبناللّهعبدفولد...وأولهالأولناقص

صلىفنسبهأجمعينالخلقوتحيةوالآخرينالأولينوسيدالنبيينخاتم

.الأنسابأشرفوسلمعليهاللّه

الا!ثارعناعجلتنا!ثيرةالمعنىهذافيوالأشعاروالأخبارأحداًأرفلم

وإلىإليهقربةويتفبلهاجميلةيجعلهاأناللّهفنسئلالخاتمةمحاولةمنها

وسيلة.رسوله

نسخ.

حسنبنسعيدبنمحمدبنالرحمنعبدبنصالح

هـ1313

سم.43*53:لمقاسا13:لأسطراعدد378

مشرقي.

حمر.وأآسود

ورطوبة.أرضة

قديم.

وبهامفككةأوراقهاهـ،403سنةالراضيعبدبنباسمتملكأولهفي

بنصالحباسمتملكأولهوفي،الأولوناقصتعليقاتهامشهعلى"تقطيع

شعرآخرهوفيسبيتأبو،حسينبنسعيدبنمحمدبنالرحمنعبد

ثابت.بنلحسان

.5/164الذهبشذراتأ-141/الظنون!شف

.3/136الأعلام1/897-المؤلفينمعجم

)6013(



)لممعير،لمبوجمة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

431/1

نبويةسيرة

العالمين.ربوحبيبالمرسلينسيدانساب

)د.ت(.القاسميأحمدبنمحمد،الداري

منيفةوظرفشريمْةتحفةهذه..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

المحمديالمقدسيوالفخرالنبويالمطهربالمنصبتختصر

الأسودبنالمقدادإنهفقيلالجاهليةفيوخالفه..واخرهالآخرناقص

.......!انبطلهبنعمروأبالانالكنديلهوقيل

ي:

نسخ.

سم15*02:المقاس13الأسطر:عدد4.ا-من

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

حديث

.نقولآخرهوفيهـ.1261سنةالحمراويمرادمحمدباسمتملكاولهج!

)7013(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!دمير،فبولمة(

192

نبويةسيرة

!ط!.المأمونالأمينسيرةفيالعيونإنسان

اهـ.440ت".أحمدبنإبراهيمبنعلي،الحلبيالديننور

كلومشروعيتهاوالإقامةايومشروعيتهالآذانبدء}بابالبسملةبعد

الركوعخصايصهامنانكماالامةهذهخصايصمنمنهما

....(بالتكبيرالصلاةوافتتاجوالجماعة

حميدانكالعا!لينفيابراهيمآلوعلىابراهيمعلىباركت!ما}

واحبابنابإخوانناذلكوافعل!لهشآننالناواصلحبخيرلناواختممجيد

.....{عملبلاقولمناللّهواستغفرالمسلمينوساير

ي:

معتاد.

السلطي.الدمشقيالدينتقيبنالدينمحيياللّهعبد

اهـ.ا4ْالاولربيعأواخر

373

حمر.وآسودآ

الثانية.الورقةبدءفيزخرفة-تذهيب

مملو!ي

الصغيرةالجداولبعضمعالاحمرباللونباطارمحاطالاصليالمش

.الكتابصلبداخلالشعريةللأبيات

.1/755العرفينهدية1/018-الظنون!شف

.4351/الاعلام3/386-المؤلفينمعجم

)8013(



)لممعير،لمبوجمة(

:031الرقم

نبويةسيرة:ا!ن

ر!لَىّ.(ا)بالمأمونالأمينسيرةفيالعيونإنسان:العنوان

هـ"ا4401ا"تحمد.أبنإبراهيمبنعلي،الحلبيالديننور:المؤلفا!

بنعليفيقولوبعد...الحديثأهلوجوهتضرلمنحمدا..المجكلملةبعد:المخطوطةبداية

الصلاةأفضلعليهالمصطفىسيرةأنالشافعيالحلبيالدينبرهان

.الأعلامالعلماءبهأهتمماأهممنوالسلام

ابنالحافظيتراثمأولادهوجودمعبالأخوةورثهخلافتهفيمعاوية:المخطوطةنهاية

فيه.ونظرذلكذكرالإصابةفيحجر

:الماديالوصفبيانات

معتاد.:لخطانوع

سما8*38:المقاس93:الأسطرعدد813:الأوراقعدد

اوروبي.:الورقنوع

وذهبي.حمر.وأأسود:لحبرا

وزخرفة.تذهيا:الفنيةالامور

رطوبة.:الآ!ات

)مملوكي(:التجليد

أهـ.802عامالمغربيحمدأبنمحمدالحاجباسمتصلكأولهوفيإطارات!:ملاحظات

وعلىللوقفختموبهالنقشبنديالخالديالخانيبنلمحمدوقفاولهوفي

.تعليقاتهامشه

.1/755العارفينهدية-1/018الظنونكشف:المصادر

251./4الاعلام-2/386المؤلفينمعجم

)9013(



)!معير،لحبوفي(

1237:الرقم

نبويةسيرة:الفن

المأمون!الأ!نسيرةفيالعيونإِنسانّ:العنوان

أهـا".440ت".حمدأبنإبراهيمبنعلي،الحلبيالديننور:المؤلفا!

إلىفقامالناسحولهفجلسواالمسجددخلتحتى..وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

رجلليقامماواللّهقالوهنآنيصافحنيحتىيهرولاللّهعبدبنطلحة

.غيرهالمهاجرينمن

انهالحودثاتمنذلك...دولهتابعفيالثانيالباب..واخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

.....فيالفيلوكان..يومابخمسْينكهم

:الماديالوصفبتِانات

نسخ.:الخطنوع

سما581ك!5.03:لمقاسا91:لأسطراعدد8.1:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبر

رطوبة:الافات

حديث:التجليد

.الكلماتلبعضطمسوآثارقديمترميماتاربه!والاخرالاولناقص:ملاحظات

.1/755العارفينهدية-ا/هـ18الظنون!شف:المصادر

4/351الاعلام-2/386المؤلفينمعجم

)0131(



لمععير،لمبولهة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

446

نبويةسيرة

والشمائلالسيروالمعجزاتفيالأماثلوبغيةالمحافلبهتة

هـا".398ا"تمحمدبنبكرأبيبنيحيى،الحرضيالعامري

مماوتعالىاللّهرحمهمحبانبنمحمدأبيوجامع...وأولهالأولناقص

للقاضيالشفاكتاببمثالهالقدايحسمحتولامنوالهعلىينسجلم

اليحصيبيموسىبنعياضالإمام

تباركربهعنيرويهفيماوسلمعليهاللّهصلىعنهوردماذلكوتصديق

أعطىمماأفضلأعطيتهمسألتيعنذ!ريشغلهمنقالانهوتعالى

السائلين.

ي:

نسخ.

1011

31ك!02:المقاس81:الأسطرعدد325

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

حديث

إطاراتهـوداخل855سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةعنمنسوخةالنسخةهذه

.الأولوناقصالتعليقاتبعضهامشهوعلى

.3/327الطالعالبدر-1/358الظنون!شف

8/913الاعلام-4/88المؤلفينمعجم

)1311(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

لحبوجمة(لمهميرة)

049

نبويةسيرة

والشمائل.السيروالمعجزاتفيالأماثلوبغيةالمحافلبهجة

هـ".398ا"تمحمدبنبكرأبيبنيحيى،الحرضيالعامري

ينبغيماأجلفانوبعد..الرحيمالبرالواحدللّهالحمدالبسملةبعد

النبويةالتواريخأجلفمن...النبويةالعلومفيالكلام..وتعريفهمعرفته

..هشامابنالملكتهذيبثمالمطلبيإسحاقبنلمحمدالكبرىالسيرة

....جامعمختصرجمعإلىسارعت

عبديوافقهالاساعةفيهفقالالجمعةيومذكروآخرهالآخرناقص

....تعالىاللّهيسآليصليقايموهومسلم

ي:

نسخ.

سم)16هكر2225:ساتمختلفة:الأ!!د781

مشرقي.

حمر.وأسودأ

ورطوبة.أرضة

قديم

..ومخالفجديدبخطالأولىوالورقةالوعظفينقولأولهفي

.2/327الطالعالبدر-1/358الظنون!شف

8/913الآعلام-/488المؤلفينمعجم

)1312(



)!معير،فبوجمة(

226/3:الرقى

:سيؤنبويةا!ن

.عدنانبنيسيدمولدفيالعرفانذويتحفة:العنوان

اهـ"".143اتاالغنيعبدبنإسماعيلبنالُغنيعبد،النابلسيالغنيعبد:المؤلفا!

وجعلالساداتسيدظهوربمفتاحالعالمهذاأقفالفتحالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

.العباداتفيالأممسائرعلىوفضلهاوسطاًأمته

الأنامتبسىحسنهافي-بدتقدعروسذيهل:المخطوطةنهاية

ابتسامأحلىلناتبدي-اقبلتبانغصنأم

التمامحدفي!البدر-وجههاحذرذاتأم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سمأ3*71:لمقاسا31:سطرلأاعدد37-9ص:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنْوع

أحمر.وأسود:الحبر

.92/37صمنالمثطوطةتبدأ:ملاحظات

95.ا/ْالعارفينهدية2/176-المؤلفينمعجم:درلمصاا

/4.32الإعلام

)1313(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)لمهمير،لمبولهة(

414/7

نبويةسيرة

الحبيبوصلفيحبيبابنتغريبة

هـا".159ا"تعمربنمحمدبنالقادرعبد،حبيبابن

حبيببنعمربنالقادرعبد..قال..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

وسميته..الطعنمنقاسوهوماهلالبنيتغريبةمنطرفاسمعتلما

الحبيبوصالفيحبيبابنتغريبة

دايماًوالاَلاللّهصلاةعليهيذيبهاهموممنكم..واخره..الآخرناقص

....المعاجلمنالصحبمع

ي:

معتاد

سم115*51:المقاس13الأسطر:عدد78-65!ا

مشرقي.

أسود.

رطوبة

تجليد.بدون

التعليقاتبعضهامشهعلى

2/591المؤلفينمعجم8/96-الذهبشذرات

.43/4الاعلام

)1314(



نبوية(!دميرة)

:356الرقم

نبويةسيرة:الفن

النبوية.السيرةفيجزء:العنوان

منحمطَمحمدبلغلماالراويا"قالالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

جمعين.أالخلق!افةلىواللعالمينرحمةاللّهبعثهسنةأربعونالعمر

لىتعااللّهملكهحتىاداهمنعلىويصبرتعالىاللّهإلىيدعوهموصار:المخطوطةنهاية

..والسلامرقابهم

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سمأ*226:المقاس17:الأسطرعدد33:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

.اسود:لخبرا

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

)1315(



فبوجمة(!دميرة)

:0601/3،الرقم

نبويةسيرة:الفن

الشريفالمولددعاء:العنوان

هـ""795ا"تعليبنمحمدبنالرحمنعبد،الجوزيابن:المؤلفا!

وحبيبكالمصطفىنبيكبجاهاللهم..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

قراءناه..قدماثوابتجعلأنوسلمعليهاللّهصلى...

علىوسلاميصفونعماالعزةربربكسبحانالعالمينربمولانا:المخطوطةنهاية

امين.الفاتحةسورةبيسرمناتقبلربناالعالمينربللّهوالحمدالمرسلين

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الكاشفصالح:الناسخاسم

هـ.2681:النسختاريخ

سما.؟5*5151:المقاس11:الأسطرعددصا9-47قاكا:الأوراقعدد

حديث.:الورقنْوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة:الإقات

حديث:التجليد

مفككة.أوراقه:ملاحظات

.ا.3ْ/المؤلفينمعجم،/4932الذهبشذرات:ا!در

3613/الاعلام

)1316(



كدمير،لمبولمة(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:مكان

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

7201/3

نبويةسيرة

)مترجم(والنارالجنةذ!رفيالأخباردقايق

هـ"695"اتالسعيدبنعليبنالرحيمعبد،الفاضلالقاضي

عنالخبرفيجاءوقدعنهاللّهرضيالأحبار!عبعنرويالبسملةبعد

تعالىاللّهأنصلعمالأحمديةالمزبورةوالزبدالمحمديةالمكتوبةالكتب

اليقين.شجرةفسمهاأغصانأربعةولهاشجرةخلق

بآ!لالجنةلهذه)...(قالشيئاينقصلاحال!لعلىوهيويعلمونه

والكافور.المسك!ريحريحاوشرابهمطعامهميصيرثموبشرب

ي:

تعليق.

الرحمنعبدبنأمينمحمد

باشا.فايقالمرحومقبرعندالعمارةمسجدى

هـ.1143

سم15ك!21:المقاس21الأسطر:عدد61-33قامن

مشرقي.

حمر.وآأسود

ورطوبة.أرضة

)مملوكي(قديم

شعبفيونقولومناجاتادعيةآخرهوفيطياراتوبهتعليقاتهامشهعلى

زيدأبيرسالةشرحفيالجزولىزيدأبيالإمامعنمنقولالإيمان

القيرواني.

4/324.الذهبشذرات-1757/الظنونكشف

3/346.الاعلام-2/134المؤلفينمعجم

)1317(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)لمهمير،لمبولمة(

1114/1

نبويةسيرة

والمعراجالإسراءفيرسالة

.هـ"795"تعليبنمحمدبنالرحمنعبد،الجوزيابن

بالمعراجالبدايةفي..ماءالمعصراتمنأنزلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

أرسله.

خليلهولاالمسيحعيسىولاكلاراهالكليمموسىفلا

رسوله.اعنيمحمدلأجلطرف!لعنعزهولكن

ي:

نسخ.

1126

اسماك!ا6:المقاس51الأسطر:عدد16-أقمن

مشرقي

اسود

رطوبة

)مملو!ي(قديم

.التعليقاتبعضهامشهعلى

.3501/المؤلفينمعجم-/4933الذهبشذرات

3/613الاعلام

)1318(



)ثععير،فبولمة(

1143/3:الرقم

نبويةسيرة:الفن

بدرأهلفيرسالة:العنوان

فهذهبعدأما..بدربغزوةالإسلامأعزالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

فيالإسلاماللّهأظهربهمالذينبدراهلأناعلمبدرأهلفيرسالة

.الآفاق

يابرحمتكفآعنيفقيرضعيفذليلإنياكبراللهماللّهحالكلعلى:المخطوطةنهاية

الرحمينأرحم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

أسم.*5.13:المقاس11الأسطر:عدد36-18:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقلْوع

وآحمر.أسود:الحبر

رطوبة.:الآقات

حدنِا:التجليد

36.ق35-قمنالكافيالحرزدعاءآخرهوفيإطاراتداظط:ملاحظات

)9131(



الرقم:
الفن:
:العنوان

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

)!دمير،لمبولهة(

61/1

نبويةسيرة

وسلمعليهاللّهصلىالنبيأبويإيمانفيرسالة

هماهلوسلمعليهاللّهصلىالنبي)!ذا(أبوا:مسئلة:البسملةبعد

بعثتهقبلوغيرهمقريشمنماتومنعليهالدليلوما،الجنةأهلمن

لا؟أمدعوةأهل!انواوهل؟كذلكهمهلوسلمعليهاللّهصلى

الحقدينهرسولاًفيهميبعثوأنهباللّهيعلمون!انواوقد؟ذلكو!يف

وسلمعليهاللّهصلىوقالعمروبنوزيد!قسّالأولالقسْمأهلوأما..

الدينأهلحكمفحكمهمبقيتهموأمامرّ!ماوحدهماأمةيبعثان

اللّهوصلىدينلكلالناسخالإسلاممنهميلحقلممافيهدخلوالذي

للّهوالحمدأجمعينوصحبهوآلهمحمدسيدناوآلهمحمدسيدناعلى

وظاهراً.وباطناواخراأولاً

ي:

نسخ.

اهـ030

اسمك!7.2ا7)9:المقاس15الأسطر:عدد51-اقامن

أوروبي.

حمر.وأأسود

بلل.

المزخرفبالورقمغطىوهو!ذلكالخارجومنالداخلمن!رتوني

ألوانها.بهتتقدالطرازفارسيةنباتيةزخرفة

السيدنورىأحمدباسمختممنهاتملكاتعدةالنسخةطرةفيجاءأ(

أهـ.376سنةمؤرخ

.المجموعهذاضمنالموجودةالرسائلأسماءكذلكفيهاجاء!ما2(

)0132(



!معير،فبولمة!

أ/هـا82:الرقم

نبويةسيرة:الفن

!كالنبيأمإيمانفيرسالة:العنوان

هـا".119ا"تمحمدبنبكرأبىبنالرحمنعبد،السيو!لىالجلال:ا!المؤ!

بانافتيتاصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمدالمجسملةبعد:المخطوطةبداية

منحكموحكمهاموحدةوسلمعليهاللّهصلىالنبيأمإنالمختار

إبراهيم.دينعلىوكانالجاهليةفيتحنف

أجدادهمنأحديكونلاأنفوجبنجسالمشركونإنماتعالىوقال:المخطوطةنهاية

بحرق.الإمام!لامهذامشركا

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ.886:النسختاريخ

سم.92*18:المقاس35عددالأسطر:13؟قا!اق:عددالأوراق

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبر

ورطوبة.ارضة:الا!ات

ممدوكي.:التجليد

بآسماءفهرسوأولههـ.1521تجملياتخليلصحليباسمتملكأولهفي:ملاحظات

هامشهوعلىمائيةعلاماتفيهاأوراقالأوراقبينوالفواصلالرسائل

مختلفة.والخطوطتعليقات

3/83.المؤلفينمعجم51-8/الذهاشذرات:ار!ادر

.هـ3ا3/الاعلام

()1331



الرقم:

الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلّيد:

:درلمصاا

)ثدمير،لمبولمة(

131/33

نبويةسيرة

وسلمعليهاللّهصلىالرسولأبويفيقيلماتفصيلفيرسالة

هـ".049"اتباشا!مالبنسليمانبنأحمد،باشاكمالابن

منعلىوالصلاة)..(السلامعليهآدم!رمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...لشآنهتعظيماالدنسمنآبائهوحفظالنسببطهارةتعالىاللّهخصه

علىماتاهلالسلامعليه()النبيأبويأناختلفواالسلفأناعلم

فيقالحيثالتيسيرصاحبمنهمجمعالأولإلىفذهبلا؟أمالكفر

الجحيم"صحابأعنتسآل"ولاتعالىتفسيرقوله

السلامعليهنبينانسببشرفيحلعمالسانهيمسكأنالمسلمفحق...

بشرفظاهرإخلالأبويهفيالشركإثباتفيولاخفاءالوجوهمنبوجه

للقلبفلاحظالاعتقاداتمنليستالمسئلةفهذهوبالجملةالطاهرنسبه

....النقصانعنهيتبادرعمافحقهاللسانوأمامنها

ي:

تعليق.

اسم*ه3316:اتس21:الأ!عدداب53-اب51

المائيةالعلاماتفيهتظهر.أوروبي

حمر.وأسودأ

حديث.!رتوني

8/238-الذهبشذرات

1/238-المؤلفجنمعجم

.1/141العارفينهدية

1/133.الاعلام

)1323(



)!ععير،لمبوجمة(

131/24:الرقم

ا!ن:سيرةنبوية

وسلم.عليهاللّهصلىالرسولأبويفيقيلماتفصيلفيرسالة:العنوان

هـ"ا.049ا"تباشا!مالبنسليمانبنحمدأ،باشا!مالاجمئ:المؤلفاسم

لصملنسلهوفضلالسلامعليهآدمكرمالذيالحمدالمجممملةبعد:المخطوطةبداية

نأواعلم...آبائهوحفظالنسببطهارةخصهمنعلىوالصلاةإحسانه

لا؟أمالكفرعلىماتاهلالسلامعليهالرسولأبويفياختلفواالسلف

....التيسيرصاحبمنهمجمّعالأولإلىفذهب

نسببشرفيحلعمالسانهيمسكانالمسلمفحقهذاتقرروإذا...:المخطوطةنهاية

الشردإثباتأنفيولاخفاءالوجوهمنبوجه(وسلمعليهاللّهنبينا)صلى

هذهوبالجملةالطاهرنسبهبشرفظاهرإخلالالسلامعليهأبويهفي

...فيهاللقلبفلاحظ)!ذا(اعتقادياتمنليستالمسئلة

:الماديالوصفبيانات

وتعليق.نسخ:الخطنوع

:لأوراقاعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

:المقاس2.الأسطر:عددأا58-اب56

المائيةالعلاماتفيهتظهر.أوروبي

وأحمر.أسوفى

حديث.كرتوني

8/238-الذهبشذرات

-أ1/48المؤلفينمعجم

.1/141العارفينهدية

.1/133ال!علام

1323()

اسمك!ه6.23



)كدمير،فبولمة(

7301/1:الرقم

نبويةسيؤ:الفن

النبوية.السيرةفيرسالة:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

فانيبعدأما...العدممنالعالمأنشاءالذيللّهالحمدالبسملةبعد

وظهورهومبعثهمولدهو!يفيةوثانياأولأ"ءما"النبيصلأأذ!رردتأ

...معجزاتهوبعضوشوكته

بإذنالاتموتأنلنفس!انوماالموتذائقةنفسكلالصبرفعلينا

الآخرةثوابيردومنمنهانؤتهالدنياثوابيردومنمؤجلا!تاباللّه

الشاكرين.وسنجزيمنهانؤته

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

باشافايقالمرحومضعذالثارة!ى:الئصخمكانالرحمنعبدبنمحمد:الناسخاسم

اهـ.421:النسختاريخ

اسمهكر31:المقاس21الأسطر:عدد33ق-أقا!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

ورطوبة.رضةاالآفات

)مملو!ي(قديم:التجليد

!مالىلابنالحديثفيونقولشعروأبياتالسعودد!بيالفقهفينقولأولهفي:ملاحظات

.الكتابومطالبتعليقاتهامشهوعلىبقعبه،البستىالفتحولأبي

)1324(



)لمهمير،فبوفي(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

532

نبويةسيرة

وسلم.عليهاللّهصلىالمصطفىحقوقبتعريفالشفاشرح

اهـ".4ْ1ا"تمحمدبنسلطانبنعلي،القارىعليالملا

العبادأفقرفيقولبعدأما....القرآنأنزلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

كتابرأيتإنيالقارىمحمدسلطانبنعليالباريربه!رمإلى

..مجملابابهفيصنفماأجمعالاصطفاصاحبشمائلفيالشفا

به.يتعلقمابعضبشرحأخدمهأنإلىقصدت

رأسهوحلقجلدةثمانينالشاتمأيفجلدقولهعندوينتهيالآخرناقص

دمه.بإخراجيعذبونهللحجامينوسلمهنسخةوفي،تركهأيتعزيراأي

ي:

تعليق.

سم71*03:المقاس13:الأسطرعدد556

مشرقي.

حمر.وأأسود

تذهيبا

)مملوكي(

الشمائلعلىالعسقلانيالشهابشرحعنمنقولةتعليقاتعليه

ضمنالكتاببدايةفيومواضيعهبآبوابهفهرسللكتابوضع-

مذهب.جدول

مذهب.إطارداخلالمشوضعكما-

.1/445الطالعالبدر1/751-العارفينهدية

2/446.المؤلفينمعجم-5/13الاعلام

)1335(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الآمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لمهمير،فبولمة(

469

نبويةسيرة

أ()ب)صظَ(المصطفىحقوقبتعريفالشفاشرح

أهـ".41ْا!تمتمدسلطانبنعلي،القارىعليالملا

بعدأماالصدور..فيشفاءالقرآنأنزلالذيللّهالحمدالبسْملةبعد

شمائلفيالشفا!تابرأيتلماالقارىمحمدسلطانبنعليفيقول

مستحقيبهيتعلقمابعضبشرحأخدمأنقصدت..الاصطفاصاحب

والبناء.الإعراب

فروعهمنفصولبجميعأيبهيحاطمنأكَثرالبابوهذاشخصأي

المرسلين.علىوسلاميصمْونعماالعزةربربكسبحانصولهوأ

ي:

نسخ.

سم1*5126.:المقاس25:الأسطرعدد34.

مشرقي.

حمر.وأسودأ

وزخرفة.تذهيب

ورطوبة.أرضة

)مملو!ي(قديم

هامشهوعلىإطاراتداخل،زادهشعبانمحمدباسموقفأولهفي

.تعليقات

.1/445الطالعالبدر1/751-العارفينهدية

5/12الاعلام-3/446المؤلفينمعجم

1336()



!دمير،فبولمة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:مكان

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

869

نبويةسيرة

3()جىوسلمعليهاللّهصلىالمصطفىحقوقبتعريفالشفاشرح

اهـ!".140ا"تمحمدسلطانبنعلي،القارىعليالملا

رويتالتيالمعجزاتتشبهقصصاموتهفيويحكونوأولهالأولناقص

الدنيا.في!ونهينكرأصحابنابعضكَانوقدعنه

مالحاًكانمابعدماؤهاتعذبالوكيلونعماللهحسبيقال

اللّهونسألنبيناالشفيعونعمربناالو!يلونعمحسبناسبحانهفهو

العافية.دوام

ي:

نسخ.

.زادهرقورقوتعلىإبراهيمالسيد

المكرمة.مكة

1415*13:المقاس13:الأسطرعدد038

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة

)مملوكَي(قديم

منمنقولةنسخةوهيتعليقاتهامشهوعلىإطاراتوداخلالأولناقص

اهـ.110سنةالمؤرخةالمؤلفنسخة

.1/445الطالعالبدر-1/751العارفينهدية

.5/13الاعلام-2/446المؤلفينمعجم

)1327(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

)!معير،فبوجمة(

918

نبويةسيرة

!ظَ.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

هـا".544""تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي

بالملكالمختصالأسمىباسمهالمنفردللّهالحمدالرحيمالرحمناللّهبسم

....الأعز

ونعمحسبناوهوالمفسدينعمليصلحولاالقاصديندعوةيردولا

....الوكيل

ي:

نسخ.

سامححمدأ

اهـ.322

سم41*34:المقاس27:الأسطرعدد237

حمر.وأأسود

.2/5201الظنونكشف-4/138الذهبشذرات

5/99.الاعلام-3/588المؤلفينمعجم

1328()



)لممعير،لمبوجمة(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الأمورالفنية:

:ملاحظات

:درلمصاا

314

نبويةسيرة

رس!.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

هـ".544"اتعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي

المنفردللّهالحمدعياضبنموسىبنعياضالقاضيقال..البسملةبعد

ولامنتهىدونهليسالذيالآسمىالأعزبالملكالمختصالاسمىباسمه

...ووهماتخيلاًلاالضلاهرمرمىورائه

ونحمدهشفاعتهأهلمنالأيمنالبابوأهلالأولالرعيل...ويحشر

ماحقائقلدركالبصليرةوفتحوألهمجمعهمنإليههدىماعلىتعالى

لاوعملينفعلاوعلميسمعلادعاءمناسمهجلونستعيذهوفهماودعناه

يرفع.

ي:

نسخ.

باشاحسنفراديالسيدبنباشااللّهعبدالسيد..صدربنسعيدمحمد

اهـ.691

216

..مشركي

-زحرفة.تذهيب

سما3ك!13:لمقاسا52:لأسطراعدد

وتذهيبزخرفةالأولىالورقةفيجاءا-

الأحمرباللوناخروبإطارمذهببإطارالمتنأحيط3-

5/99.الاعلام-4/138الذهبشذرات

3/588المؤلفين-معجم2/5201الظنونكشف

)9133(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

الناسخاسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لمعمير،لمبولمة(

318

نبويةسيرة

!ظَ.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

هـ"ا.544"تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي

فيبعدأما..عياضبنموسىبنعياضالفضلأبو...البسملةبعد

بتعريفبالشفاوترجمته..!المصطفىبقدرالتعريفيتضمنمجموع

المصطفى.حقوق

ولافتواهتقبلولاويؤخرذلكفيإليهفيتقدمالفقهمراسمالفسقباسم

تعالى.اللّهفيويبغضفيهثابتةجرحةوهيشهادته

ي:

نسخ.

اهـ.016

اغا.جاوش!بيرعليالحاجبنمحمد

346

مشرقي.

حمر.وآأسود

سم61*5713:المقاس13:الأسطرعدد

-زخرفة.تذهيب

رضة.أ

يم.قد

سعيدمحمدباسمتملكأولهوفيمذهبةإطاراتوبهتعليقاتهامشهعلى

نبوية.أحاديثأولهوفيالقوتلي

.3/5301الظنون!شف-/4138الذهبشذرات

5/99.الاعلام-2/588المؤلفينمعجم

(0133)



)لمهمير،لمبوجمة(

346:الرقم

نبويةسيرة:الفن

!كالمصطفىحقوقبتعريفالشفا:العنواة

هـ".544""تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي:المؤلفا!

الاعزبالملكالمختصالأسمىباسمهالمنفردللّهالحمد..المج!لةبعد:المخطوطةبداية

وهماولاتخيلالاالظاهرمرمىوراءهولامنتهىدونهليسالذيالأسمى

..وعلمارحمةشيءكلوسععدمالاتقدساوالباطن

مريمابنعيسىالخالةبابنأنافإذا:قولهعندوينتهي.الآخرناقص:المخطوطةنهاية

بخيرثمليودعابيفرحباوالسلامالصلاةعليهمازكرياإبنويحيى

السماء.إلىبناعرج

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سم13ك!91:المقاس91الأسطر:عدد71:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

زرقا.وأحمروأاسود:لحبرا

حديث.:التجليد

4/118.الذهاشذرات5/99-الاعلام:المصادر

3/588المؤلفينمعجمأ-3/520الظنون!شف

(1331)



)!دمير،لمبولمة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

541

نبويةسيرة

ص!اِول.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

هـا".544ا"تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي

بنعياضالفضلألوالحافظالإمامالقاضيالفقيهقالالبسملةبعد

...الآسمىالآعزبالملكالمختصالأسمىباسمهالمنفردللّهالحمد..موسى

..المصطفىبقدرالتعريفيتضمنمجموعفيالسؤالعليَّ!ررتثم

المصطفى.حقوقبتعريفبالشفاترجمته

دعوةيردولاخذلهمنينتصرولاأملهمنيخيبلاالذيالجوادفهو

..الو!يلونعمحسبناوهوالمفسدينعمليصلحولاالقاصدين

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـأ918الأولىجماد:النسختاريخ

:المقاس51:الأسطرعدد525:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأأسود:الخبر

بلل.:الإقات

مملوكي.:التجليد

النسخة.حاشيةفيالتعليقاتبعضتوجد:ملاحظات

.حا/138الذهاشذرات5/99الاعلام:المصادر

2/588المؤلفينمعجم-2/5301الضلنون!شف

1333()

سم.13كر31



)لمهمير،لمبولهة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

495

نبويةسيرة

رسظ.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

هـا".544"تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي

قلبياللّهأشرقبعدأما..الأسمىباسمهالمنفردللّهالحمد:البسملةبعد

التعريفيتضمنمجموعفيالسؤال!ررنت..فانكاليقينبآنواروقلبك

حكموماتوقيرو!!راممنلهيجبوماالسلامعليهالمصطفىبقدر

يستدعيذلكفيالكلامفان..القدرذلكعظيمواجبيوفلممن

ترجمته..تبويبهودرجتقريبهلْويتولما.فصولوتحريرصولأتقرير

عَي!.المصطفىحقوقبتعريفبالشفا

!انأنانهالصديقبكرأبوعليشهدلوقالرجلفيعمرانأبووقال

غيرأرادكانوانعليهشئفلاالواحدالشاهدفيهيجوزمامثلفي

...روايةوذكروهاالموتحدبهيبلغضربافيضربهدْا

ي:

تعليق.

سم52.1*12:المقاس71:الأسطرعدد335

)مملو!ي(قديم

وفيهاهـ.272سنةمؤرخمحمدبنسعيدالحافظباسمتملكق/1فيجاء

محمد.بنسليمانالحاجباسمتملكأيضاً

.4/138الذهبشذرات-5/99الاعلام

3/588.المؤلفينمعجم-2/5201الظنونكشف

1333()



)لملعير،فبولمة(

459:الرقم

نبويةسيرة:الفن

ا!طفى!حقوقبتعريفالشفا:العنوان

هـ".544ا"تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي:المؤلفا!

قلبياللّهشرفبعدأماالأسمىباسهةالمنفردللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

فصولوتحريرتعالىاللّهأ!رمكفاعلم..اليقينباتواروقلبك

..رس!إِللنبييجببماالحقائقعلممنودقايقغوامضعنوالكشف

المصطفى.حقوقبتعريفبالشفاوترجمته

أراد!انوانعليهشيءفلاالواحدالشاهدفيهيجوزلاهذامثلفي:المخطوطةنهاية

..روايةوذ!روهاالموتحدبهيبلغضربافيضربغيرهذا

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطثوع

هـأ385:النسختاريخ

سم13ثر1591:المقاس31:الأسطرمدد434:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

وأحمر.أسود:العبر

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

منمنقولةالنسخةهذهوتعليماتالسطوروبينالهامشعلىتعليقاتتوجد:ملاحظات

للمؤلف.نسخة

./138صاالذهبشذرات-2/5201الظنون!شف:المصادر

5/99.الاعلام-2/588المؤلفينمعجم

)1334(



)لمدمير،لمبوجمة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:المصادر

479

نبويةسيرة

ع!إِّ.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

هـ".454"تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي

قلبياللّهشرفبعدأماالأسمىباسمهالمنفردللّهالحمدالبسملةبعد

فصولوتحرير...لىتعااللّهأ!رمكفاعلم..اليقينبأتْواروقلبك

..ر!للنبييجببماالحقائقعلممنودقايقعْوامضعنوالشف

المصطفى.حقوقبتعريفبالشفاوترجمته

أراد!انوانعليهشيءفلاالواحدالشاهدفيهيجوزلاهذامثلفي

..روايةوذكروهاالموتحدبهيبلغضربافيضربغيرهذا

ي:

تعليق

اهـ.192

سم1*023:المقاس71:الأسطرعدد403

حديث.

أسود

رطوبةوأرضة

.)مملوكي(قديم

./4138الذهبشذرات-2/5201الظنونكشف

5/99.الاعلام-2/588المؤلفينمعجم

(1335)



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:مكان

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!دمير،لمبولمة(

489

نبويةسيرة

رسط.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

هـ"".544ا"تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي

قلبياللّهشرفبعدأماالأسمىباسهةالمنفردللّهالحمدالبسملةبعد

فصولوتحرير...تعالىاللّهأ!رمكفاعلم..اليقينبآنواروقلبك

..عنَىِللنبييجيبابماالحقائقعلممنودقايقغوامضعنوالكشف

المصطفى.حقوقبتعريفبالشفاوترجمته

أراد!انوانعليهشيءفلاالواحدالشاهدفيهيجوزلاهذامثلفي

..روايةوذكروهاالموتحدبهيبلغضربافيضربغيرهذا

ي:

نسخ.

قصورابنيوسفبنمحمدبنحسينبنعثمان

(الرومفي)بلدة!مشخانة

اهـ.503

سم13ك!31:المقاس31:الأسطرعدد924

مشرقي.

حمر.وأأسود

زخرفة.تذهيب

رطوبة.

.)مملو!ي(قديم

إطاراتداخل،!ويينحسينباسمختمأولهفي،تعليقاتهامشهعلى

.4/138الذهب-شذراتا25/3ْالظنون!شف

5/99.الاعلام2/588المؤلفينمعجم

1336()



)!دمير،نبوية(

949:الرقم

نبودةسيرة:الفن

ص!إَ.المصطفىحقوقبتعريفالشفا:العنوان

هـ".544"تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقا!ب:المؤلفاسم

وقلبكقلبياللّهشرفبعدأماالأسمىباسمهالمنفردللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

عنوالكشففصولوتحرير....تعالىاللّهأحرمكفأعلم..اليقينبأنوار

بالشفاوترجمته..رس!إِللنبييجيبابماالحقائقعلممنودقايقغوامض

المصطفى.حقوقبتعريف

غيرهذاأرادكانوانعليهشيءفلاالواحدالشاهدفيهيجوزلاهذامثلفي:المخطوطةنهاية

..روايةوذ!روهاالموتحدبهيبلغضربافيضرب

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

محمود.بنحمدا:الناسخاسم

اهـ.111:النسختاريخ

سم3151ك!33:المقاس12:الأسطرعدد266:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبر

زخرفة.-تذهيبما:الأمورالفنية

رطوبة:لآفاتا

.)مملوكي(قديم:التجليد

وبهللقشيرىالرسالةتحريرعلىالدلالةأحكامحتابمننقول!أولهفي:ملاحظات

فوردبنالحسنبنمحمدب!رلأبيأخرىوترجمةالقشيريعنترجمة

وهيللبيضاوينقولآخرهوفيإطاراتوداخلخلكانابن!تابمنمنقولة

فهرسأولهوفيهـ-535سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخة

كثيؤ.تعليقاتهامشهوعلىللموضوعات

.4/138الذهبشذرات-3/5301الظنون!شف:ا!در

5/99.الاعلاحم-3/588المؤلفينمعجم

1337()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لمععير،لمبوية(

059

نبونةسيرة

!ظَ.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

هـا".544"اتعياضبنموسىبنعياض،عياضضيالقا

!ياللّهشرفبعدأماالأسمىباسمهالمنفردللّهالحمدالبسملةبعد

فصولوتحريرتعالىاللّهأ!رمكعلمفي..اليقينبآنواروقلبك

..حمطَللنبييجيببماالحقائقعلممنودقايقغوامضعنوالكشف

المصطفى.حقوقبتعريفبالشفاوترجمته

أراد!انوانعليهشيءفلاالواحدالشاهدفيهيجوزلاهذامثلفي

..روايةوذ!روهاالموتحدبهيبلغضريافيضربغيرهذا

ي:

نسخ.

سم71كر23:المقاس31:الأسطرعدد954

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة

قديم.

بالقلمحديثةوتعليقاتالأسودبالمدادقديمةتعليقاتهامشهعلى

.الرصاص

.4/138الذهبشذرات-2/5301الظنون!شف

5/99.الاعلام-3/588المؤلفينمعجم

1338()



)!دمير،فبولمة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

879

نبويهَسيرة

رسطَ.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

هـ"ا.544"تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي

وقلبكقلبياللّهشرفبعدآماالأسمىباسمهالمنفردللّهالحمدالبسملةبعد

عنوالكشففصولوتحرير....تعالىاللّهأ!رمكفأعلم..اليقينبأنوار

بالشفاوترجمته..ك!للنبييجيببماالحقائقعلممنودقايقغوامض

المصطفى.حقوقبتعريف

غيرهذاآرادحانوانعليهشيءفلاالواحدالشاهدفيهيجوزلاهذامثلفي

..روايةوذحروهاالموتحدبهيبلغضربافيضرب

ي:

نسخ.

الحنفياللّهعبدبنمحمدبناللّهعبد

اهـ.133

375

مشرقي.

حمر.وأسودأ

سم*0313)ه:المقاس91:الأسطرعدد

-زخرفة.تذهيب

رطوبة

.)مملو!ي(قديم

باسمتملكاولهوفيهـ.535سنةالتأليفتاريخعلىيدلرقمفهرسأولهفي

سنةنوريمحمدباسمخغآخرفيهـوتملك1221سنةزاده!املمحمد

فيوبابالتفسيرجؤنقولآخرهوفيإطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى،9913

المصابيح.منونقلالصحاحمناللّهسماءأ

.4/138الذهب-شذراتا35/2ْالظنون!شف

5/99.الاعلام-3/588المؤلفينمعجم

9133()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!عمير،فبولمة(

199

نبويةسيرة

مطَ.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

هـ"".544ا"تعياضبنموسىبنعياض،عياضالقاضي

قلبياللّهشرفبعدأماالاسمىباسمهالمنفردللّهالحمدالبسملةبعد

فصولوتحريرتعالىاللّهأ!رمكعلمفي..اليقينبآنواروقلبك

..رس!للنبييجيببماالحقائقعلممنودقايقغوامضعنوالكشف

المصطفى.حقوقبتعريفبالشفاوترجمته

أرادكانوانعليهشيءفلاالواحدالشاهدفيهيجوزلاهذامثلفي

..روايةوذ!روهاالموتحدبهيبلغضلربافيضربغيرهذا

ي:

نسخ.

9113

234

مشرقي.

حمر.وأأسود

سمأ5.4*52:سلمقاا52:لأسطراعدد

-زخرفة.تذهيب

رطوبةوأرض

.)مملو!ي(قديم

هـ.1268سنةأفنديعليبنالسلامعبدخليلباسمتملكاتأولفي

الياينويأفنديالسلامعبدبنخليلبنعليبنمحمدباسمآخروتملك

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنووضعهـ،1381سنة

./4138الذهبشذرات-2/5201الظنونكشف

5/99.الاعلام-3/588المؤلفينمعجم

)0134(



)كدمير،فبولمة(

الرقم:

-،الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

،:الورقنوع

الحبر:

اتجيد:

:درلمصاا

:درلمصاا

336

نبويةسيرة

المصطفوية.والخصائلالنبويةالشمايل

هـ".927"اتسورةبنعيسىبنمحمد،الترمذي

بابعنهاللّهرضتيالترمذيعيسىأبوالحافظالشيخقال...البسملةبعد

ابنقتيبةرجاءأبوحدثناوسلمعليهاللّهصلىاللهرسولخلقفيجاءما

...أنسبنمالكعنسعيد

هذا:قالسيرينابنعنعوفثناشميلبنالنضرثناعليبنمحمدثنا

النبويةالشريفةالشمايلتمتدينكمتآخذونعمنفانظروادينالحديث

...توفيقهوحسنوعونهاللّهبحمد

ي:

معتاد.

سما561*33:المقاس71:الأسطرعدد71

حمر.وأأسود

لمن.تعرفلاالأصلعلىحاشيةتوجد

2/174.الذهبشذراتأ-59/2ْالظنون!شف

6/333.الاعلام3/573-المؤلفينمعجم

)1341(



فبولهة(!دمير،)

434:الرقم

نبويةسيؤ:الفن

المصطفوية.والخصائلالنبويةالشمائل:العنوان

هـ"ا.927"تسورةبنعيسىبنمحمد،الترمذى:المؤلفاسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

عيسىأبو...قالاصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبسملةبعد

ابنمالكعنسعيدبنقتيبةرجاءأبوحدثنا...جاءماباب...الترمذى...

أنس.

الحديثهذاقالسيرينابنعنعوفبنالنضرثتاعلّىبنمحمدحدثنا

دينكم.تآَخذونعمنفانظروادين

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سما3كوأ9:المقاسمختلفة:الأسطرعدد401:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأأسود:لخبرا

ورطوبة.ارضة:الآفات

تجديد.بدون:التجليد

.نقولأولهوفىالكتابلموضوعاتفهرسأولهفي:ملاحظات

.2/174الذهبشذرات-أ2/950الظنون!شف:درلمصاا

.6/333الاعلام-3/573المؤلفينمعجم

)1343(



!دمير،فبولمة(

الرقم:

+ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

8201/14

نبويةسيرة

المصطفىعلىالصلاةفيوالوفاالصلاة

هـ".119"اتمحمدبنبكرأبىبنالرحمنعبد،السيوطىإلجلال

...الشافعىالسيوطىبكرأبىبنالرحمنعبديقولالبسْملةبعد

علىالصلاةحكمتضمنكتابهذا...الوافرةنعمايهعلىللّهالحمد

علىالصلاةفيوالوفابالصلاةسميتهالواردةالأحاديثمن...النبي

المصطفى.

النمرود!ابنوكافرانالسلامعليهماالقرنينوذوسليمانمؤمنان

.ذ!رهأردتاخرماوهذانصروبخت!نعان

نسخ.

سماك!938:المقاس35:الأسطرعدد241-041قاكا

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

)مملوكي(قديم

.تعليقاتهامشهعلىهـ،866سنةمؤلفةنسخةوهى

3/82.المؤلفينمعجم51-8/الذهبشذرات

.هـ3ا3/ال!علام

)1343(



)كمعير،فبولمة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

5501/5

نبويةسيرة

النبوية.الوصايافيالروحيةالحصونعمده

الكتابهذامآلففقدبعدأما...العالمينربللهالحمدالبسملةبعد

نأإخوانيبعضسآلني...محمدسيدناعلىوالصلاةالحمدبعدالمبارد

فيالروحيةالحصونعمدتوسميتهفيهفشرعتالكتابهذافيأشرح

النبوية.الوصايه

بيتإلىوانفردمعهوساحسوياخلقاوجعلهاللهعبدسماهثماللهروح

...بالصوابعلمأوتعالىسبحانهواللهبهتوفيحتىاللّهفعبدالمقدس

آمين.

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

.اوىالمهدمحمد:الناسخاسم

هـ.أ367:النسختاريخ

42-18قا!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

وآحمر.اسود:الحبر

رطوبة.:الآفات

قديم.:التجليد

بقع.به:ملاحظات

أسمك!ه2115:المقاس31:الأسطرعدد

)1344(



)لممعير،لمبولمة(

:0601/1الرقم

نبويةسيرة:الفن

وسلمعليهاللّهصلىالنبيمولدفضائل:العنوان

هـا".795"بمتمدبنعلىبنالرحمنعبد،الجوزىابن:المؤلفا!

!نتمولديعظممنوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولقالالمج!لةبعد:المخطوطةبداية

جبلاًأنفقفكآنمامولديعلىدرهماًأنفقومنالقيامةيومشفيعاًله

...اللّهسبيلاحمرفيذهبمن

مولدببركةإسلامهماوحسنفأسلماإلىّأرسلإليكأرسلالذيلهاقال:المخطوطةنهاية

...النبيمولدهووهذاوسلمعليهاللّهصلىالنبي

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

كاشف.لحصا:الناسخاسم

هـ.ا268:النسختاريخ

سما.أه*5151:المقاس11:الأسطرعدد9ق-فامن:الأوراقعدد

حديا.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة.:الاقات

حديما.:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىمفككةأوراقه:ملاحظات

.3001/المؤلفينمعجم/932-4الذهبشذرات:ا!ادر

.3613/الاعلام

)1345(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

لمبولمة(لمعـيرة)

5551/1

نبويةسيرة

الثقفيمسعودأبيالكافرالأعرابيجملقصة

اهـ"529ت"االرحمنعبدبنمحمدبنمحمد،البكري

اللّهصلىاللّهرسولسيرةراويالبكريالحسنأبوقالالبسملةبعد

فييومذاتجالسوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولبينماوسلمعليه

طالب.أبيبنعليالإمامعندهو!انحجرته

يرعىالمدينةجبلفيسارحإنهالجملهذاعنوردولقدالراويقال

عليهاللّهصلىاللّهرسولتوفيحتىإليهيتعرضأحدلاالمدينةفيويدخل

وسلم

ي:

نسخ.

المهداويمحمد

هـ.3671

اسم5كر)21ه:المقاس31الأسطر:عدد5أ-قكا

مشرقي

حمر.وأأسود

رطوبة.

قديم

بقعبه

2933/العارفينهدية

-3065/المؤلفينمعجم

8292/الذهبشذرات

775/الأعلام

)1346(



)كدمير،لمبوية(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

471

نبويةسيرة

سيسبانواديقصة

ملكاليمنفيكانفإنهبعدأما..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

التكبروالجبرفيكانومابنفسهجبارالشانعظيمالُغطريفيسمى

رشط.النبيمحاربتوتقصدبعساكَرهيركبأنونوى

المدينةإلىصحابهأمعالنبيورجعالحصنفيغانمابنسالموترك

العالمين.ربللّهوالحمدمنصوراًمؤيداًالطيبة

:الماديالوصفبيانات

معتاد.:لخطانوع

.الكرديالشيخانيحبشبنعلي:الناسخاسم

اهـ.357:النسختاريخ

سم51ك!31:المقاس51الأسطر:عدد92:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

أسود:الحبر

رطوبة:الآَفات

حديث.:التجليد

للرسولومدحشعروابياتيحيىراغبمحمدباسموختمتملكأولهفي:ملاحظات

رَ!يد.

)1347(



)!ممير،لحبولهة(

036/3:الرقم

نبويةسيرة:الفن

ص!إّ.النبيووفاةعنهاللّهرضيجبلبنمعاذسيدناوفاةقصة:العنوان

!انانهاعلملىتعاواللّهحكى..العالمينربللّهالحمدالضم!بعد:المخطوطةبداية

منعشرةعليهدخلإذبخيمتهالأياممنيوم!جالساص!نداللّهرسول

...اليمنأهلأ!ابر

وأنتتحفى!يفال!سرارعظمةفتحققتبهائهبكمال!تجلىمنيا:المخطوطةنهاية

الحاضر..الرقيبوأنتتغيبكيفأمالظاهر

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الشربناليعمر:الناسخاسم

هـ.ا303:النسختاريخ

اسم،!اك!ه3115:المقاس51الأسطر:عدد638.1-ق!ا:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمر.واا!د:لحبرا

رطوبة:الاَفات

حديث:التجليد

الشعرية.ال!بياتبعضهامشهعلى:ملاحظات

)1348(



لمبولمةأ!دمير،)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

6301/01

نبويةسيرة

أجمعينعليهماللّهرضوانالشريفةبدرأهلأسماءكتاب

أهـ"!.918ا"تمصطفىبنحنيفإبراهيم،حنيف

حرفالمطلبعبدبناللّهعبدابنو!رموشرف!محمدالبسملةبعد

انسيزيدبناسعدالآرقمبنالأرقمالسلميالاخنسكعبأبيالألف

.قتادةبنانسمعاذبن

بالتواترالمنقولهكذا!لهاماآخرهإلىعنهاللّهرضىفلان!قولك

اعلم.واللّهعليهأطلقتأنالشرحفيلكيذكرماعلمتوقدوالأخبار

ي:

نسخ.

سمأ50.*61:المقاس91:الأسطرعدد2.2-أ99قا!ا

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

)مملو!ي(قديم

أموا!هيا!عندالآدعيةفيأخرىوفايدةالمعارفكنزمنفايدةآخرهوفي

البحر.

1/93.إلعارفين1/08-هديةالمكنونإيضاح

1/73ا!لؤلفينمعجم

)9134(



)لمهمير،لمبولهة(

425/1:الرقم

نبويةسيرة:الفن

المعراج!تاب:العنوان

د.تالطيبيالدينشهاب،الطيبي:المؤلفا!

...وصيرهواختارأحبمنجنابهإلىقربالذيللّهالحمدالب!ع!بعد:المخطوطةبداية

عنعطَالنبيوسئل....ليلابعبدهأسرىالذيا"سبحانتعالىاللّهقال

سوء!لعناللّهتنزيههوفقالتفسيرسبحان

!عثمافورينذوعثمان!ذاكعمرابهالحقبكرأباواخصص:المخطوطةنهاية

وتيو!لبإحسانوالتابعينجمعهمأوالأزواجوالأصحابوالاَل

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

بقدونسحسنبنالرزاقاعبد:الناسخاسم

هـ.أ283:النسختاريخ

اسم6كو3315:المقاس33الأسطر:عدد16-أمن:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

واحمرا!فى:الحبر

رطوبة:الاقات

حديما:التجليد

)0135(



)!دمير،لمبويمة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

5501/3ء

سيزهنبوية

مظَالنبيمعراج!تاب

منليلابعبدهأسرىالذيسبحانوتعالىسبحانهاللّهقالالبسملةبعد

آياتنامنلنريهحولهبار!ناالذيالأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجد

البصير.السميعهوانه

علىوالليلمكةفآتيترس!ورسولهاللّهصدقأولاصدقوكإنفقال

كفر.منومنْهمآمنمنفمنهمبذلكأخبرتهمصبحناأفلماحاله

ي:

نسخ.

المهداويمتمد

أهـ.367

اسم*ه3115:المقاس21:الأسطرعدداهق7-قأص

مشرقي

حمروااسود

رطوبة

قديم

بقعبه

)1351(



لمبوية(ثدميرة)

915:الرقم

نبويةسيؤ:الفن

الأخيارومسامرةالأبرارمحاضرة:العنوان

638!ا".تا"محمدبنعليبنمحمد،عربيابن:المؤلفاسم

.وحدةمنأسلمولاكتابمنآنسأرلم:المخطوطةبداية

ود!...تحرمنيود!ليّخلقتهبماتشغلنيولاخلقتنيلمافرغنياللهم:المخطوطةنهاية

.استغفركوأناتعذبني

:الماديالوصفبيانات

معتاد.:الخطنوع

هـ.ا413:النسختاريخ

سما3*08:المقاس91:الأسطرعدد431:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأأسود:لخبرا

حديث.:التجليد

.آخرهإلىالمخطوصلأولمنخرميوجد(ا:ملاحظات

3531/المؤلفينمعجمأ-2/061الظنونكشف:درلمصاا

.6281/الامجلاما-509/الذهبشذرات

)1353(



)لمهمير،فبوجمة(

293/01:الرقم

نبويةسيرة:الفن

اللّهصلىآدمبنيسيدبدولةالعالمعلىالكبرىالنعمةمختصر:العنوانم

وسلمعليه

هـ!ا.749"تعلىبنمحمدبنأحمد،حجرالهيتمىافي:ا!المؤلف

ادمبنىسيدبمولدالعالمهذاشرفالذيللّهالحمدالمجمتملةبعد:المخطوطةبداية

...والمرسلينالأنبياءسعودبهو!مل

الداهرين.ودهروالآبدينأبد!لماتهومداداللّهمعلوماتعدد:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

النبكي.قاسمابنالدفيص:الناسخاسم

سما*033:المقاس13:الأسطرعدد9.2-188ق!ا:الأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.أسود:الحبر

رطوبة.:الآفات

التجليد:

:درلمصاا

حديث.

.1/75الطالعالبدر661-2/المكنونإيضاح

.1/334الأعلام-،1/392493المؤلفينمعجم

)1353(



لمْبوجمه(،!دمير)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

393/15

نبويةسيرة

اللّهصلىآدمبنيسيدبدولةالعالمعلىالكبرىالنعمةمختصر

وسلمعليه

749"ا."تعلىبنمحمدبنأحمد،حجرال!ثيتمىابن

آدمبنيولدسيدبمولدالعالمهذاشرفالذيللّهالحمدالبسملةبعد

والمرسلين.الأنبياءسعودبهو!مل

صلىولدتهفحينئذالبيتفيمعهاكأنهنحتىعليهاوكثرننساءإلى

وسلم.عليهاللّه

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

:وراقلأاعدد

الورق:ندوع

الحبر:

:الاقات

-388منق

مشرقي.

أسود.

رطوبة.

سماحا*5.31:المقاس13:الأسطرعددهـ3أ

حديا.:التجليد

وتقطيع.بقعبه:ملاحظات

.1/75الطالعالبدر-8037/الذهبشذرات:ا!ادر

.1/234الاعلام،493-1/392المؤلفينمعجم

)1354(



)لمهمير،فبولمة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

293/16

نبويةسيرة

اللّهصلىآدمبنيسيدبدولةالعالمعلىالكبرىالنعمةمختصر

وسلمعليه

هـا".749""تعلىبنمحمدبنأحمد،حجرالهيتمىابن

آدمبنىولدسيدبمولدالعالمهذاشرفالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...والمرسلينالأنبياءسعودبهو!مل

ورسولاًللعالمينرحمةاللّهارسلهسنةأربعينوسلمعليهاللّهصلىبلغولما

أجمعين.الخلق!افةإلى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اهـ.026:النسختارنخ

3213-30ق!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقلْوع

حمر.وأاسود:الحبر

سما!اك!5.12:المقاس11:الأسطرعدد

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

ملونة.إطاراتبه:ملاحظات

.1/75الطالعالبدر-8037/الذهبشذرات:المصادر

.1/334الاعلام،492-1/392المؤلفينمعجم

)1355(



)!لعير،فبولمة(

7801/1:الرقم

نبويةسيرة:الفن

المصطفىوالديفيالحنفامسالك:افان

هـ".119"اتمحمدبنبكرأبىبنالرحمنعبد،السيوطىالجلال:المؤلفاسم

ا!ىا"مسآلةاصطفىالذينعبادهعلىوسلامللّهالحمدالبس!بعد:المخطوطةبداية

صرحالنارفيوليساناجيانأنهماوسلمعليهاللّهصلىالنبيأبويفي

مسالك.ذلكتقريرفيول!ثمالعلماءجميعبذلك

أجدادقذفومنالمقنعفيالحنبليقدامهبنالدينموفقال!مامقال!:المخطوطةنهاية

كافراًأو!انمسلماًقتلوسلمعليهاللّهصلىالنبي

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سماه*1503:المقاس71:الأسطرعدد37-أ!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقتْوع

حمر.وأاسود:الحبر

رطوبة.:الآفات

حديما.:التجليد

اسماعيلبنالساعيمحمدباسمتملكأولهوفيتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

اهـ.253

.851/الذهباشذرات3/663الظنون!شف:ا!در

.3103/الاعلام3/82-المؤلفينمعجم

)1356(



)!دمير،فبولمة(

491:الرقم

نبويةسيرة:الفن

(عباسابنرواية)ولمإَالنبيمعراج:العنوان

هـا"68"تالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبد،عباسابن:المؤلفا!

..(والإسراءالمعراجحديثفيهأكتابالمجسملةبعد:المخطوطةبداية

ربكسبحانالاسنىوالحالالحسنىوالخاتمةبالعافيةتتولاناوان...}:المخطوطةنهاية

العالمين{ربللّهوالحمدالمرسلينعلىوسلاميصفونعماالعزةرب

:الماديالوصفبيانات

معتاد:الخطنوع

النجارمحمدبنيوسف:ا!الناث

هـ.أ692:النسختاريخ

سمأس*91:المقاس9:الأسطرعدد99:الأوراقعدد

حديما:الورقنوع

زرفأ:لخبرا

حديث:التجليد

.3/924المؤلفينمعجم-1/314الصفوةصفة:المصادر

59./4الأعلام

)1357(



فبوجمة(لمهميرة)

:314الرقم

نبويةسيرة:الفن

.(عباسابن)روايةوسلمعليهاللّهصلىالنبيمعرا!:لعنواق

هـا".68!"تالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبد،عباسابن:المؤلفاسم

إلىالحرامالمسجدمنليلابعبدهأسرىالذيسبحانالبسملةبعد:المخطوطةبداية

.....حولهباركناالذيالأقصىالمسجد

000001النارمنالدال!،لنفيالسلامةاللّهونسآل...}:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ.ا137:النسختارنخ

سما*813:المقاس31:الأسطرعدد55:الأوراقعدد

حديث.:الورقنْوع

حمر.وأسودأ:لخبرا

حديث:التجليد

)1358(



)ثلـير،لمبولهة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:المصادر

343/1

نبويةسيرة

(عباسابنرواية)رظِالنبيمعراج

هـا"68ا"تالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبد،عباسابن

منالمرسلينبسيدوالإسراءالمعراجحديثفيهكتابالبسملةبعد

ليلةفيفراشهإلىورجوعهوصعودهالمقدسبيتإلىالحرامالمسجد

.واحدة

بجاهالنارمنالدارينفيالسلامةاللّهونسئللأعدائهوالعقاربوالحيات

الأخياروأصحابهوآلهالمختارمحمد

ي:

نسخ.

عمربنحسنالسيد

هـ.1387

44ا-قمن

حمروأاسود

اسم615*23:المقاس51:الأسطرعدد

إطارالاداخلالمتنوضع

.2/924المؤلفين1/314-معجمالصفوةصفة

59./4الأعلام

)9135(



)لمعميرةلمبوفي(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

/6931

نبويةسيرة

(عباسابنرواية)صيإّالنبيمعرا!

هـ68ا"تالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبد،عباسابن

بناللّهعبدعنصالحأبيعنالشايبابناللّهعبدروىالبسملةبعد

عنوردوماالمعراجقصةفيرويفيمابالإسنادصحنهمااللّهرضليعباس

..وبرقرعدذاتليلةفيوالمروةالصفابيننائمأنابينماقالإنهص!يِتدالنبي

اللّهنسئللأعدائهوالعقاربوالحياتوالزقومالجحيمفيىرأوما

!لمجضا.محمدبجاهالنارمنوالآخرةالسلامة

:الماديالوصفبياثات

نسخ.:الخطنوع

عليبناغاموامحمدملا:الناسخاسم

هـ.أ335:النسختاريخ

31عددالأسطر:3!اأ-من:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمراسود:الخبر

رطوبة:الآقات

حديث:التجليد

مفككة.وأوراقهإطاراتبه:ملاحظات

.2/924المؤلفينمعجم-1/314الصفوةصفة:المصادر

/4.59الاعلام

(0136)

سم61ك!5.12:سات



لممعيرةلمبولمة(

:416الرقم

نبويةسيرة:المحفن

(عباسابن)روايةرفَيِالنبيمعراج:العنوان

هـ"68ا"تالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبد/عباسابن:المؤلفا!

منالمرسلينبسيدوالإسراءالمعراجحديثفيهكتابهذاالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الذي"اسبحانتعالىاللّهقالكماالآقصىالمسجدإلىالحرامالمسجد

..."الأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنليلابعبدهأسرى

بالتهليلوضجواعظيمافرحافرحواالمسلمودن)!ذا(سمعوافلما:المخطوطةنهاية

والزقوموالحميمالنيرانمنىرأ...محمدعلىوالتكبيروالصلاة

..لأعدائهوالعقاربوالحيات

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

حسن.بنالجليلاتيعلي:الناسخاسم

هـ.أ256:النسختاريخ

سما1)ه*61:المقاس9:الأسطرعدد9.:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

وأحمرأسود:الحبر

رطوبة:الافات

حديا:التجليد

للناسخ.تملكآخرهوفيالتعليقاتبعضهامشهعلى:ملاحظات

.3/924المؤلفينمعجم-1/314الصفوةصفةا!كادر:

.4/59الاعلام

(1361)



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

فبولمة(لمهميرة)

006/3

نبويةسيرة

(عباسابنرواية)!دالنبيمعراج

هـ"68"اتالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبد،عباسابن

اللّهرسولقالقالانهعنهمااللّهرضىعباسابنعنرويالبسملةبعد

ذاتممطرةليلةو!انتبنايمولستوالمروةالصفابيننايمأنابينمارممد

علىهبطإذديو!هاتصيحولابهاكلاتنبحولاوسوادوبرقرعد

...الأمين

ولمنحبناأفيكولمنعلمناولمنولمشايخناولوالديولوالدينالناواغفر

الآحياءوالمسلماتالمسلينولإخوانناعليناالحقوقولأصحابخيراوالانا

...مجيبقريبسميعانكوالأمواتمنهم

ي:

نسخ.

اهـ./917الثانيربيع17

اسم!اك!ه502(:المقاس91الأسطر:عددأ66-ب3قالا

مشرقي.

حمروآاسود

مملوكي

الأحمر.باللونمزدوجبإطارالنصاحيط

.3/924المؤلفين1/314-معجمالصفوةصفة

/4.59الأعلام

)1363(



)!دمير،نبوية(

6201:الرقم

نبويةسيرة:الفن

.(عباسابن)رواية!النبيمعرا!:العنوان

هـا"68"تالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبد،عباسافي:المؤلفاسم

المسجدمنليلابعبدهأسرىالذيسبحانتعالىاللّهقالالمج!ةبعد:المخطوطةبداية

رضيعباسابنقال..حولهباركناالذيالأقصىالمسجدإلىالحرام

.....هانئأمبيتفي!ظهالنبيبينماعنهمااللّه

أحينااللهماليقينأتاهحتىاللّهوعبدالمؤمنينإعلاموآخرهالأخرناقص:المخطوطةنهاية

....بعدواجعلناوالسنةالكتابعلى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سم1501*5151:المقاس13:الأسطرعدد73:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

واحمراسود:الحبر

رطوبة:الآفات

بدونّ:التجليد

.التعليقاتبعضهامشهعلى،تجليدوبدونتقطيعبه:ملاحظات

.2/924المؤلفينمعجم-1/314الصفوةصفةا!ادر:

.4/59الأعلام

1363()



لمْبولمة(لمهميرة)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

1163

نبونةسيرة

(عباسابنرواية)!لمظَالنبيمعرا!

هـ"68"تالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبد،عباسابن

اللّهرسولقالقالانهعنهاللّهرضيعباسابنعنروىالبسملةبعد

..وسوادوبرقرعدذاتليلةفيوالمروةالصفابيننائمأنابينماعظَ

وعبدالمؤمنيرأعلاورفعالدين!لمةأعلاحتىاللّهسبيلجؤيجاهد

العالمين.ربللّهوالحمداليقينأتاهحتىاللّه

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ.2013:النسختاريخ

سم16*3115:المقاس1.الأسطر:عدد19:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

.اسود:لحبرا

رطوبة:الاقات

حديث:التجليد

آخرهوجؤإطاراتداخل،اهـ.501السعودآبومحمدباسمتملكأولهفي:ملاحظات

.تعليقاتهامشهعلى،وأدعيةنبويةآحاديث

.2/924المؤلفينمعجم-1/314الصفوةصفة:المصادر

59./4الاعلام

)1364(



)!معير،لمبوجمة(

:191الرقم

نبولةسيرة:الفن

المحمدية.بالمنحاللدنيةالمواها:العنوان

هـ!".339ا"تبكرأبىبنمحمدبنأحمد،القسطلاني:المؤلفاسم

المحمديةالنبوةمعارفأنوار...الأزلسماءفيطلعأالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

إذاسبحانهفإنهيسبقعذابغيرمنالكريموجههإلىالنظربلذةويمتعنا:المخطوطةنهاية

وسلم.وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللّهوصلىحفظهشيئااستودع

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

محمد.بنإبراهيم:الناسخاسم

هـا390:النسختاريخ

أسمك!ه02:المقاس37الأسطر:عدد437:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبر

جدولة.:الأمورالفنية

حديث.:التجليد

.1/201الطالعالبدر2/6918-الظنونكشف:المصادر

.1/232الأعلام1/354-المؤلفينمعجم

1365()



)لملعير،لمبوفي(

الرقم:

الفن:

:العنواق

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

099

نبويةسيرة

المحمدية.بالمنحاللدنيةالمواهب

هـ"ا.339"اتبكرأبىبنمحمدبنأحمد،القسطلاني

!انمامودعاً...الأزلسماءفيأطلعالذيللّهالحمدالبسملةبعد

اللدنيةبالمواهبوسميته...الكتابهذافيالغيبغياباتفيمستودعا

المحمدية.بالمنح

يسلهـأأنإلاحداًيستتبولمقتلالعقربأردتوقالوآخرهالاَخرناقص

...سكرأولجهلذقهيردلمإنهظهرأنأوالكافر

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الأسطر:عدد935:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

وأخضر.وأحمرأسود:الحبر

وزخرفة.تذهيب:الأ!را!

اسم،5*ه5.35:المقاس37

ورطوبة.ارضه:الآفات

حديا.:التجليد

داخلوالمتن،حيدربنجمال،سلامهمحمدباسمتملكاتأولهفي:ملاحظات

الاخر.ناقص،تعليقاتهامشهوعلىتقطيعبهإطارات

.1/301الطالعالبدر3/6918-الظنونكشف:المصادر

.1/232الأعلام1/254-المؤلفينمعجم

1366()



)!عـير،لمبوكة(

:4001الرقم

نبويةسيرة:الفن

الجندلمحاأفندلمحاأمينمولد:العنوان

اهـا".357ا"تمحمدبنخالدبنأمين،الجندىأمينالشيخ:المؤلفاسم

البسملة:ب:المخطوطةبداية

التواليعلىاللّهوأحمدمقاليفياللّهبسمابدؤ

اشتباهبلاتيسيراًينالاللّهبسميبدؤمنفكل

والآصلالالغدوفيعليهياوالابدوسلمصل:المخطوطةنهاية

الإتمامعلىللّهوالحمدالكراموصحبهوآله

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الشاشمحمدبنإسماعيل:الناسخاسم

هـا321:النسختارتخ

سما3كرأ8:المقاس11:الأسطرعدد1.:الأوراقعدد

حديما.:الورقنوع

حمر.وأأسود:لحبرا

رطوبة.:الاَفات

حديث.:التجليد

3/16الأعلام.-1/993المؤلفينمعجم:المصادر

1367()



)لمهمير،لمبولمة(

226/4:الرقم

نبويةسيؤ:الفن

.(منظومة)وهيالمنيرالسراجالنذيرالبشيرمولد:العنوان

)د.ت(الوفاءأبومحمد:المؤلفاسم

البسملةبعد:المخطوطةبداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

النظامقبلمنالذكرفينبتدي-الأنامخلاقالعرشرببسم

مناهيبلغذا!رتلاهإن=الإلهذكرقبلهذ!ر!ل

العيوبمفتاحالألبابيمنح-القلوبمصباحاللّهذكرإن

الكرمآنواعمنكوأنلنا-النعمعناتزللاإل!ثييا

الأملاوهبناالحالأحسن-إلىالحالحوّلإلهييا

ختاموهوالأنبياءلإمام-السلاموأفضلوتحيات

اسمك!3ا7:المقاس13:الأسطرعدد37.5-فمن:الأوراقيعدد

حديا.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

حديث.:التجليد

1368()



)!دمير،فبولمة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

.:المخطوطةبداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

312

نبويةسيرة

العالمينربوخليلوحبيبوالأخرينالأولينسيدمولد

هـا".359تا"مباركبنعمربنمحمد،بحرق

ومولجالكممرتاجوفاتقالنَّسَمْأمشاجبارئللّه)الحمد:البسملةبعد

...(العدممنالموجوداتومخرجالظلمفيالأنوار

حسبناوأنتاللّهرسولمحمداللّهإلاإلهلاكلامنااخرواجعل)....

المرسلينعلىوسلاميصفونعماالعزةربربكسبحانالوكيلونعم

.إالعالمينربللّهوالحمد

ي:

نسخ.

.الرواسعلىالحاجبناللطيفعبد

اهـ.803

13

مشرقي.

حمر.وأأسود

سماك!2ا8:المقاس11:الأسطرعدد

.3/564المؤلفينمعجم-ا8/76الذهبشذرات

.6531/الأعلام

)9136(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

المصادر:

لهة(فبو!دمير،)

226/2

نبويةسيرة

العالمين.ربوخليلوحبيبوالآخرينالأولينسيدمولد

هـ"".39تْ""مباركبنعمربنمحمد،بحرق

ومولجالكممرتاجوفاتقالنَّسَمْأمشاجبارئللّه)الحمد:البسملةبعد

...(العدممنالموجوداتومخرجالظلمفيالأنوار

حسبناوأنتاللّهرسولمحمداللّهإلاإلهلاكلامناآخرواجعل)....

المرسلينعلىوسلاميصفونعماالعزةربربكسبحانالو!يلونعم

.(العالمينربلفهوالحمد

ي:

نسخ.

سمأ*713:المقاس31:الأسطرعدد38-91ق!ا

مشرقي.

وأحمر.أسوفى

.3/564المؤلفينمعجم671/8َالذهبشذرات

.6531/الأعلام

(0137)



)!دمير،لمبولمة(

:218الرقم

نبويةسيرة:الفن

النبويماالمولد:العنوان

قطبأقطارفيالحكمةدورعلىالقدرةفلكجعلالذيماللّهالحمد:المخطوطةبداية

....مستديراًالمجرة

روحوإلىوسلمعليهاللّهصتلىمحمدلروحقرأناهماثوابمناوتقبل:المخطوطةنهاية

اللّهرسولصحابأسائروعلىوعثمانوعمر)كذا(بكرأبوسيدنا

...جمعينأ

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

عيدخليلبنمتمد:الناسخاسم

هـا292:النسختاريخ

سمأ.*أ!ا:المقاس91:الأسطرعدد77:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبر

حديما.:التجليد

(1371)



فبولمة(!دميرة)

:006/1الرقم

نبويةسيؤ:الفن

النبويما.المولد:العنوان

وخطالحكمبقدرتهوأظهروحكمخلقالذيمماللّهالحمد:البسملةبعد:المخطوطةبداية

جزيلوقسمورزقوأنعموفتقورتقوفرقصورتقديماًعلمهلو!فيبالقلم

وحانيعلملمماالإنسانوعلمالألوانولونالأكوانكوّنتقسيمارزقه

...ن!ظيماًعليهفضله

والمسلماتالمسلمينولجميع...والدنياالفقراءولعبيدكوأرحمنالناغفرأ....:المخطوطةنهاية

ربربكسبحانجمعينأوسلمعليهاللهصلىمحمدولأمةوالمؤمناتوالمؤمنين

العالمين.ربللّهوالحمدالمرسلينعلىوسلاميصفونعماالعزة

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

.الخواممحمد:الناسخاسم

هـ.1781:النسختاريخ

اسم4الأ.2*ه5:المقاسمختلفةعددالأسطر:3!اا-قا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمروأأسود:لخبرا

ممدو!ي.:التجليد

يوسف.الحاجبنمحمدالحاجباسمتملكأت-ق/4فيجاء(ا:ملاحظات

الأحمر.باللونالكلامجملبنفواصلوضعت3(

بالأحمر.مزدوجبإطارالنصأحيط3(

1372()



!دمير،نبوية(

047:الرقم

نبويةسيرة:الفن

الشريف.النبويالمولد:العنوان

اهـا".918"تالسمانالكريمعبدبنمحمد،السمانمحمد:المؤلفاسم

المحمديةالأنوارطالعالغيوبمطالعمنأطلعلمنالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الدنيوية.الألوانبهافاستنارتاشعتهاالظهورعالمفيوأبرز

واجعلاللهمالمكنونالسابققربكسررحمنياعنايتكبعينفيهواثبت:المخطوطةنهاية

.السلاموأز!ىالصلوةأفضلعليهعدنانولدسيدحبرمولدمطرز

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

.السمانالقادرىالكريمعبدبنمحمد()المؤلف:الناسخا!

سمأ،7هك!.524:المقاس22:الأسطرعدد6:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.:الإفات

حديا.:التجليد

عليهاللّهصلىالنبيعلىصلواتبهاصفحةأولهوفيمفككةأوراقه:ملاحظات

وسلم.

.2341/العارفينهدية06-4/الدررسلك:المصادر

.6/316إلاعلام3/433-المؤلفينمعجم

1373()



الرقم:
الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

)كلعير،فبويمة(

174

نبويةسيرة

)العروس(وسلمعليهاللّهصلىالنبيمولد

هـ"ا.795"تمحمدبنعلىبنالرحمنعبد،الجوزىابن

مستنيراً.صبحاًالحضرةعروسغرةمنأبرزالذيللّهالحمد

المرسلينعلىوسلامالبارحةيديهعليهأسلمتالذيلآجللهاقال

...العالمينربللّهوالحمد

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

القلعيأحمدالسيدبنالحميدعبد:الناتاسم

سماك!3الا1:المقاس9لأسطر:اعدد53:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأأسود:لخبرا

حديث.:التجليد

مشكولة.منقوطةالكلمات:ملاحظات

.3001/المؤلفينمعجم4/933-الذهبشذرات:ا!ادر

.3613/الاعلام

)1374(



)!عمير،فبويمة(

293/11:الرقم

نبويةسيرة:الفن

)العروس(وسلمعليهاللّهصلىالنبيمولد:العنوان

هـا".795ا"تمحمدبنعلىبنالرحمنعبد،الجوزيابن:المؤلفا!

صطًا!سرةعروسعزةمنأبرزالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

.الجمالبروجمنالكمالأفلادفيواطلعمستنيراً

وآخرهالاضقصظ:المخطوطةنهاية

اللّهصلىوشاميمكيياعليكالسلامعليكاللّهصلىتهاميياأحمد

عليك.السلامعليك

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سماك!3أ.59:المقاس13:الأسطرعدد331-31.قا!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.تفالآا

حديث.:التجليد

الاخر.ناقص:ملاحظات

2001/المؤلفينمعجم4/933-الذهبشذرات:ا!در

.3/613علاملآا

(1375)



)لمهمير،لمبولمة(

592/11:الرقم

نبويةسيرة:الفن

)العروس(وسلمعليهاللّهصلىالنبيمولد:العنوان

هـ!".795!"تمحمدبنعلىبنالرحمنعبد،الجوزىابن:المؤلفا!

صباًالحضرةعروسغرةمنأبرزالذيللّهالحمدالبِسملةبعد:المخطوطةبداية

....مستنيرا

علىجناحهوبآطرافأبيضطايرفمنهنالقهارالواحداللّهسبحان:المخطوطةنهاية

محمد.ولدىفوضعتبطني

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

العجلونىمحمد:الناسخاسم

هـا238:النسختاريخ

سماحا*32:المقاس17:الأسطرعدد218-903ق!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

اسود.:الحبر

رطوبة.:الاقات

حديث.:التجليد

وتآ!ل.بقعبه:ملاحظات

.3501/المؤلفينمعجم/932-حاالذهاشذرات:المصادر

.3/613الأعلام

1376()



)لممعيرةلمبوية(

593/13:الرقم

نبويةسيرة:الفن

)العروس(وسلمعليهاللّهصلىالنبيمولد:العنوان

هـ".795"تمحمدبنعلىبنالرحمنعبد،إلجوزىابن:المؤلفا!

فيواطلعمستنيراًصبحاًالحضرةعروسغرةمنأبرزالذيماللّهالحمد:المخطوطةبداية

.الجمالبروجمنالكمالأفلاك

يديهعلىأسلمتيالذيلآجلقالصالحةهرةفيأراكزوجتهقالت:المخطوطةنهاية

جمعين.أوسلموصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصلىالبارحة

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

اهـ186:النسختاريخ

سماصا*22:المقاس31:الأسطرعدد236-522قكا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقلْوع

وأحمر.اسود:الحبر

رطوبة.:الاقات

حديث.:اتجليد

بقع.به:ملاحظات

.3001/المؤلفينمعجم/933-4الذهاشذرات:ا!صادر

.3613/الاعلام

1377()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

)!لعير،فبولهة(

373

نبويةسيرة

)العروس(وسلمعليهاللّهصلىالنبيمولد

هـ"ا.795"تمحمدبنعلىبنالرحمنعبد،الجوزىابن

صبحاًالحضر"عروسغرةمنأبرزالذيللّهالحمدالبسملةبعد

وقمراًشمساًالجمالبروجمنالكمالأفلاكفيوأطلعاَمستنيرٍ

مستنيرا.

المرسلينعلىوسلامالبارحةيديهعلىأسلمتيالذيلأجللهاقال

العالمين.ربللّهوالحمد

:الماديالوصفبيانات

نسغ.:الخطنوع

القادرىالشافعىالعاجىالقادرعبدبنالكريمعبد:الناثاسم

اهـ.131:النسختاريخ

:المقاس11:الأسطرعدد14:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

وأحمر.أسود:الكبر

وزخرفة.تذهيا:لفنيةامورلأا

رطوبة.:الاقات

حديث.:التجليد

.دعاءآخرهفي:ملاحظات

.ا.2ْ/المؤلفينمعتم/932-4الذهبشذرات:ا!در

.3/316ال!علام

1378()
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لمبوجمة(!دميرة

:0601/2الرقم

نبويةسيرة:الفن

وسلمعليهاللّهصلىالنبيمولد:العنوان

هـ".795""تمحمدبنعلىبنالرحمنعبد،الجوزىابن:المؤلفا!

صطًا!سرةعروسغرةمنأبرزالذيللّهالحمدالمحسملةبعد:المخطوطةبداية

مستنيراًوقمراًشمساًالجمالبروجمنالكمالأفلاكفيواطلعمستنيراً

حبيباً.الكونينسيدالقدمفيواختار

آياتفيهوأنزلالمدايحتتلىأوصافهوفيفايحالأكوانفيالنشروطيب:المخطوطةنهاية

...كَريمة

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الكاشف.صالح:الناسخاسم

هـ.ا368:النسختاريخ

أسم./ك!ها515:المقاس11:الأسطرعدد46قا-ا.قاكا:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة.:الآفات

حديا.:التجليد

مفككة.أوراقه:ملاحظات

.2001/المؤلفينمعجم4/932-الذهاشذرات:المصادر

.3613/الأعلام

)9137(



)لمعـيرةلمبولمة(

1236:الرقم

نبويةسيؤ:الفن

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

وسلمعليهاللّهصلىالنبيمولد

.أهـا"236حياً!انا"فتوحىجندىالغنيعبد،فتوحى

النبيهذابمولد...خلقهعلىالمتفضلالمنعمللّهالحمدالبسملةبعد

منالشهورعقودفينظمتقد...السرورشذورفهدْهبعدأما..المجتبي

المحمدية.المولديةالمواهبدرربهافنظمت...التامةالبدورظهور

النعاسفآخذالكعبةظهرعلىوعلماًبالمغربوعلماًبالمشرقعلما

الشريف.المولدنسخةتمتوسلمعليهاللّهصلىفوضعته

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

)المؤلف(فتوحىجندىالعنىعبد:الناسخاسم

تقديرا13ًالقرن:النسختاريخ

الأسطر:عدد61:الأوراقعدد

حديا.:الورقنْوع

.أسود:الحبر

رطوبة.:الآفات

تجديد.بدون:التجليد

مفككة.وراقهأ:ملاحظات

(1385)

اسماكرا6:المقاس11



)لمععير،لمبولهة(

:102الرقم

نبويةسيؤ:الفن

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

وسلمعليهاللّهصلىالنبيمولد

.والعرفانبالحكمةالعارفينقلوبنورالذيللّهالحمد

الراحمين.أرحميابرحمتكبمحمدآمنلمنوأعفمحمدأمةوأرحم

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

حسن.بنالقادرعبد:الناسخاسم

اهـ178:النسختاريخ

73:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقتْوع

حمر.وأأسود:لحبرا

سمأ0*61:لمقاسا21:لأسطراعدد

(1381)



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لمبولمة(ثدمير،)

1114/2

نبويةسيرة

المحبوبطريقإلىالدالالقلوبنرجس

هـا".795"اتعليبنمحمدبنالرحمنعبد،الجوزيابن

اللّهاستخرتوقد..المتقيندارالجنةجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

العلوم!تبمنشتى!تبمنواستخرجتهالكتابهذاوالفت

طريقإلىالدالالقلوبنرجسسميتهوقد..صظَالنبيعنوالأخبار

..لمحبوبا

الآولهومنياوبينكبينيفيماالبينوارفعغيركرؤيةعنووارني

عليم.شيءبكلوهووالباطنوالظاهروالاَخر

ي:

نسخ.

الرجلة.شا!ربنالقادرعبد

اهـ.136

سمااك!ا6:سات51:الأ!عدد301-61من

مشرقي

حمروأسودا

رطوبة

)مملو!ي(يمقد

بنالقادرعبدباسموتملكاتللزمخشريشعروأبياتدعاءآخرهجؤ

اهـ.،3ْ3سنةالرجلةالوهابعبد،اهـ.215سنةالرجلةشا!ر

أهـ.366سنةالرجلةمحمداهـ.،036سنةالرجلةأحمد

./4932الذهبشذرات-2/3791الظنون!شف

3/316الاعلام-2001/المؤلفينمعتم

1382()



)!عـير،فبوجمة(

691:الرقم

نبويةسيؤ:الفن

والسلامالصلاةعليهآدمولدسيدبمولدالعالمعلىالكبرىالنعمة:العنوان

هـ".749"تعلىبنمحمدبنأحمد،الهيتمىحجرابن:المؤلفاسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

آدم...سيدبمولدالعالمهذاشرفالذيللّهالحمد

...طيورهموغردتونجايبهمخيولهمولبستلذاتهمقلوبهموصمْيت

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اهـ.111:النسختاريخ

اسمهكر23:المقاس91الأسطر:عدد44:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقتْوع

حمر.وأاسود:الحبز

رطوبة.:الإفات

يوبي.أ:التجليد

.للكتابفهارسهيجداولالرسالةانتهاءبعدالمخطوطابآخروتوجد:ملاحظات

.8037/الذهبشذرات661-3/المكنونايضاح:المصادر

.1/234الاعلام،492-1/393المؤلفينمعتم

1383()



)لمعميرةلحبوجمة(

022:الرقم

نبويةسيرة:الفن

وسلم.عليهالفهصلىآدمولدسيدبمولدالعالمعلىالكبرىالنعمة:العنوان

هـ".749"تعلىبنمحمدبنأحمد،الهيتمىحجرابن:صالمؤلفاسم

...آدمبنىولدسيدبمولدالعالمهذاشرفالذيللّهالحمدا!م!ةبعد:المخطوطةبداية

مفتا!وعلىالنصرمفتاحعلىوسلمعليهاللّهصلىمحمد:يقولقائلاً:المخطوطةنهاية

آلهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصلىالنبوةمفتاحوعلىالذكر

...وسلموصحبه

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

صالح.عبده:الناسخاسم

هـ.أ426:النسختاريخ

سماا*71:المقاس101:الأسطرعدد3صا:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمر.وآسودأ:لخبرا

حديث.:التجليد

2.661/المكنونإيضاح-837/ْالذهبشذرات:ا!در

.1/234الأعلام1/392-المؤلفينمعجم

)1384(



)!دمير،فبوجمة(

223:الرقم

نبويةسيرة:الفن

والسلامالصلاةعليهآدمولدسيدبمولدالعالمعلىالكبرىالنعمة:العنوان

هـا".749ا"تعلىبنمحمدبنأحمد،الهيتمىحجرابن:المؤلفاسم

سعودبهو!ملآدمولدسيدبمولدالعالمهذاشرفالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

...والمرسلينالأنبياء

عليهاو!ثرننساءإلىمستندةو!اتهاالأمربهاواشتدالمخاضفآخذها:المخطوطةنهاية

...وسلمعليهاللّهصلىولدتهفحينئذالبيتفيمعهاكَأنهنحتى

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطثوع

.الر!ابديب:النايخاسم

اسم*ه22:المقاس11:الأسطرعدد41:الأوراقعدد

حديا.:الورقلْوع

اسود.:لحبرا

حديما.:التجليد

.1383سنةالر!ابلمحمدتملكطرتهعلىيوجد:ملاحظات

.8037/الذهبشذرات661-2/المكنونايضاح:المصادر

.1/234الأعلام،492-1/392المؤلفينمعجم

(1385)



لمبولمة(ثدمير،)

2261/:الرقم

نبويةسيؤ:الفن

والسلامالصلا!عليهآدمولدسيدبمولدالعالمعلىالكبرىالنعمة:العنوان

هـ!".749ا"تعلىبنمحمدبنآحمد،الهيتمىحجرابن:المؤلفاسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

و!ملآدمولدسيدبمولدالعالمهذاشرفالذيللّه)الحمدالبسملةبعد

...الملائكةوجميعوالمرسلينالأنبياءسعود

وسلم.عليهاللّهصلىولدتهفحينئذالبيتفيمعها!آنهنحتى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسمك!2ا7:المقاس13الأسطر:عدد18أَقمن:الأوراقعدد

حمر.وأأسود:لحبرا

حديث.:التجليد

.837/ْالذهبشذرات661-2/المكنونإيضاح:درلمصاا

.1/234الاعلام،492-1/392المؤلفينمعجم

1386()



)!دمير،فبوجمة(

374/3:الرقم

نبويةسيرة:الفن

وسلمعليهاللّهصلىآدمولدسيدبمولدالعالمعلىالكبرىالنعمة:العنوان

هـا".749"تعلىبنمحمدبنأحمد،الهيتمىحجرابن:المؤلفاسم

آدمبنىولدسيدبمولدالعالمهذاشرفالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

..والمرسلينالأنبياءسعودبهو!مل

بلغلماثممحلهفيالأسودللحجرالواضعهووسلمعليهاللّهصلىو!ان:المخطوطةنهاية

ورسولاًللعالمينرحمةتعالىاللِّهأرسلهسنةأربعينوسلمعليهاللّهصلى

...أجمعينالخلق!افةإلى

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نشخ:الخطنوع

محمد:الناسخاسم

8.قا6-.قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

سما151*56.1:المقاس31:الأسطرعدد

.اسود:الخبر

رطوبة.:الاقات

قديم.:التجليد

المؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةالنستةوهذهإطاراتداخلالمتنوضع:ملاحظات

هـ.679سنة

.837/ْالذهبشذرات661-3/المكنونإيضاح:درلمصاا

.1/334الأعلام1/393-المؤلفينمعجم

1387()



غبوجمه(لمععيرة)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

1153/2

نبويةسيرة

وسلم.عليهاللّهصلىآدمولدسيدبمولدالعالمعلىالكبرىالنعمة

هـا".749ا"تعلىبنمحمدبنأحمد،حجرالهيتمىابن

ادمولدسيدبمولدالعالمهذاشرفالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...والمرسلينالأنبياءسعودبهو!مل

فحينئذالبيتفيمعهاكآنهنعليهاوكَثرننساءإلىمستندةو!انها

وسلم.عليهاللّهصلىولدته

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

.نصرىمحمدبنسعيد:الناسخاسم

هـ.أ193:النسختاريخ

اسم*034:المقاس17:الأسطرعدد67-58قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.أسود:الحبر

رطوبة.:الآفات

تجديد.بدون:التجليد

وأدعية.وفوايدنقول!آخرهفي:ملاحظات

.837/ْالذهبشذرات661-2/المكنونإيضاح:درلمصاا

.1/234الاعلام1/393-المؤلفينمعجم

1388()



)لمهمير،لمبوجمة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

333

نبويةسيرة

النبويالمولدفيالمعنويالنفح

)د.ت(.المغربيمحمدبنمحمد،الأزهري

والسلاموالصلاةالعامشهورغرةالاولربيعشهرجعلالذيللّهالحمد

...الأنامجمي!علىالسعودعمّبمولدهالذيمحمدسيدناعلى

ذ!رهعنوغفلالذاكرونذ!ره!لمامحمدسيدناعلىاللّهوصلى

والحمدالمرسلينعلىوسلاميصفونعماالعزةربربلثسبحانالعافلون

...العالمينربللّه

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

اسود.:الحبر

حديا.:التجليد

سما3*71:لمقاسا31:لأسطراعدد

9138()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاتيئ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

لمبولمه(لمهميرة)

329

نبويةسيرة

والمعراجالإسراءعلىالكلامفيالوهاجالنور

أهـ"66ْا"تالرحمنعبدبنمتمدبنعلي،الاجهوري

الذيللّهالحمد..المالكيالاجهوريعليالإرشادأبو"قالالبسملةبعد

الآياتوردتفقد..نعمهعلىللّهحمدابعدأمامحمدسيدنارفع

جمعأآنليآنوقد!يونإسرائهثبوتعلىيدلبما...والأحاديثالشريفة

.الوها!بالنورسميتهملخصاذلكمن

،آثارهحفظعلىعكفناعينهألقاحرمناولما

دارهفيمعهبرحمته!لنايجمعنااللّهعسى

ي:

نسخ.

الكنيسيعامربنخضر

هـ.9901

سم15كر2502:المقاس33الأسطر:عدد141

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

وفوايد.أدعيةآخرهوفيتعليقاتهامشهعلى

.1/758العارفينهدية-3/688المكنونإيضاح

5/13الأعلام-2051/المؤلفينمعجم

)0913(



)كعمير،لمبولمة(

5501/3:الرقم

نبويةسيره:الفن

.السلامعليهإبراهيمسيدناوفاة:العنوان

وإبراهيموالقاسمالطيبأولادأربعةص!إِّللنبيكانانهروىالبسملةبعد:المخطوطةبداية

وصوتهوجههفيالسلامعليهيوسف!حسنحسنهإبراهيموكان

.داوودكصوت

السمواتملايكةلبستهقالالسوادهذالبستلموس!اللّهرسولقال:المخطوطةنهاية

عليه.اللّهصلواتإبراهيمابنكشانمن!لها

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

المهداويمامحمد:الناسخاسم

هـ.3671:النسختاريخ

سما3115*ه:المقاس21الأسطر:عدد7قا-5قمن:الأوراق!عدد

مشرقي:الورقنوع

اسودوأحمر:الحبر

رطوبة:الافات

)مملوكي(قديم:التجليد

بقعبه:ملاحظات

()1913



)لمهمير،فبوجمة(

693/3:الرقم

نبويةسيرة:الفن

ص!ه.المصطفىمحمدبنتالزهراءفاطمةوفاة:العنوان

المرسلينوسيدالاَباءأشرفرس!اللّهرسول)كذا(أبيهاتوجؤلماقيل:المخطوطةبداية

العقلذاهلةبقيتوالبطحاءمكةورسولالأصفياءوسيد

خالقناالىأمرناسلمنابعدهممنحالنافكيف:المخطوطةنهاية

قديرشيء!لعلىانهويختاريشاءمايفعل

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

عليإبناغامومحمدملا:الناسخاسم

هـ.ا235:النسختاريخ

سماك!15316:المقاس13:الأسطرعدد53-44من:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبر

رطوبة:الاقات

حديث:التجليد

مفككه.وأوراقهإطاراتفيالمتنوضع:ملاحظات

)2913(



لف!



.



الفة(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

اتجليد:

ا!ادر:

251

اج/القاموسإفاضةعلىالناموسإفاضةفيالراموسإضاءة

اهـ".17"تالفاسيموسىبنمتمد،الشرقي

بنيهاأوصتادبيانيةامرأةرُبَّ[أي:قولهمنوأوله"الأولناقص

أخذهاأمنوالإكثارالشيئينهذينمنيكثرواأنوأمرتهم

الشفاشرو!فيوقعإنهثمأ...قولهعندوينتهي.وأخرهالاَخرناقص

جزمكَمابالفتحإنه:الحلبيالبرهانفقال.هوذةضبطفيخلاف

...وهوالجوهريبه

معتافى

465

حمروأسودأ

لأسطر:اعدد

أيوبي

419/الدررسلك

1/49المكنونإيضاح

)5913(

81كر22:المقاس25

2331/العارفينهدية

3/374المؤلفينمعجم



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

الفة(

253

لعة

ج/3القاموسإفاضةعلىالناموسإفاضةفيالراموسإضاءة

اهـا"17"اتْالفاسيموسىبنمحمد،الشرقي

وهوالنثلةبمعنىالنثرةفياللاممنالراءأبدلتقلتأ:البسملةبعد

...{عليهدرعهنثل/قول!ثمبدليلالدرع

تمقديرشيءكلعلىإنهالصالحةأدعيتهمثمرةويمنتنيأ....

للّهوالحمدوالكمالالتمامعلىتوفيقهوحسنوعونهاللّهبحمد

وسلمْوصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصلىحالكل

سم61*22:المقاس53:لأسطراعدد937

حديث

وأحمرأسوفى

أيوبي

إشارةتوجدولا1(175)سنةوهوالنسخةهذهأخرهفيتاريخيوجد

النسخهتاريخأنهإلى

.التركرواقعلىوقفيةالنستةهذهطرةعلى

2331/العارفينهدية-419/الدررسلك

3/374المؤلفينمعجم-1/49المكنونإيضاح

)6913(



الفة(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحل!:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

/5643

الألفاظكشفبيان

معرفةمنللفقيهلابدالألفاظ!شفبيان!تابالبسملةبعد

...الفقهفيالفقهاءألسنعلىتجريالتيالمستعملةالألفاظ

للعزأسوةالمتاعصاحبمنابتاعهبعينهرجلمتاعوعندهأفلسومن

فيهما

نسخ

محمكبنيعقوببنيونس

هـ.713

5.15ك!023:المقاس35الأسطر:عدد114-117

مشرقي

وأحمرأسوفى

رطوبة

حديث

والفقهالحديثفينقولاخرهوفيالوسطفيخرموبهالاَخرناقص

7913()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

الفة(

933/2

لغة

للغزاليالولدآيهاتفسيرلعة

ريعانصرفبالخطردقايقمستفيداًللّهالحمدالولدأيهااللغةهذا

احباسلوكإلتماسآسنفناإستمرارأي

.رقابإعتقأشرارابراد

نسخ.

سم1*521515.:اتس7:الأ!!د24-91قمن

قديم.أوربي

وأحمرأسوفى

ورطوبةأرضة

قديم

والفارسيةالعربيةباللغةوهو،الفارسيةباللغةترجمةالسطوربين

الحجةالولد()أيها!تابمفردإتلبعضترجمةالمخطوطوهذا

التر!ية.اللغةإلى(ت/الغزاليحامدآبيالإسلام

8913()



الفة(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:لمؤع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

/9331

الإسلامشرعةتفسيرلغة

خلق..سايونا.قايد.إعلامللّهالحمدالإسلاملغةشرعةكتابهذا

مصابيح.عقايل.شذور.منتقد.عقد.عقود.تهلل.لمع

.أفضواحاجؤحيالجهر.فسطاص!جصحتى!تابأهل.شهاب

نسخ.

سم21*55.15.:المقاس7الأسطر:عدد91قا-اقاكا

قديم.أوربي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

أبنهباسماهـوتملك167سنةسنانمحمدالحاجباسمتملكأولهفي

ترجمةسطورهاهـوبين791سنةسنانمحمدالحاجبنشاكَر

كتابمفرداتلبعضترجمةالمتطوص!وهذا...الفارسيةباللغة

التركَية.اللغةإلىت/573(الحنفيزاده)الإمامالإسلامشرعة

)9913(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالؤصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

الفة(

8301/13

اللغةفيالمنظومةالجمانة

هـ"19اا"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

....الشافعيالسيوطيبكرأبيبنعبدالرحمنيقولالبسملةبعد

...اللغةفيلطيفةمقدمةهذه...الربشوايبمنحمداًاللّهأحمد

الجمانة.وسميتها

فيالعواقبمنفأنتوانتظرهاتصيرللعواقبلنفسهالرحيمعبد

الواحتين.إحدىالموتذاتبالمناياأوبالمنىتريحكاثنين

نسخ.

هـ9القرن

الأسطر:عدد41.-138قمن

مشرقي

وأحمرأسوفى

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

.التعليقاتبعضهامشهعلى

2/83المؤلفينمعجم

3/103الأعلام

)0145(

81ك!92:المقاس35

851/الذهبشذرات



الفة(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

8201/15

لعة

الكتب.فيتداولهايكثرألفاظتفسيرفيرسالة

هـ"!19ا"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

المقدمة...اللّهرسولعلى....والسلاموالصلاةللّهالحمدالبسملةبعد

رحمةالدينسعدالشيخقالمنهاالمتقدمةللتماعة)...(مقدمةمن

.اللّه....

السعديمعنبنوأوسربلِعةبنلبيدالصحابةمنكذلكعاشممن

ابننوفلقتيبةابنوذكرالطائيحاتمابنعديسعدابنوذكر

معوية.

معتاد.نسخ

هـ9القونهـ881

81كر92:المقاس35الأسطر:عدد144-143قكا

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

هـ.867سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

851/الذهبشذرات-2/82المؤلفينمعجم

3103/علامالأ

)1014(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:المصدر

الفة(

392/9

العربيةاللغةفيرسالةشرح

هـ!"969ا"تالسروريشعبانبنمصطفى،سروري

فاضلالشيخفإنوبعد...الإنساننوعشرفمنياالحمدلكالبسملةبعد

اللّهبسمشرحاً...اشرحهاأن...مقدمةاللغويةالرسايلفيألفلما...

المصدربالفتحوالخبزمعروفالخبزمخوفيخبزاتكالرحيمالرحمن

الرسالةهذهفيوقعما...إسرائيلبننصوحبنيحييالذليلالعبدقال

)جو(ذ!رمنوقعوما...الصحاحمختاربهفالمراد)مخ(ذكرمن

اللغة.فايقبهفالمرادذ!ر)فا(منوقعوماالجوامعبهفالمراد

خانمدرسةفيقونيةبلاد:اث!نكانونبنعمربنمحمد

هـ11القرنهـ1301

سم21ك!02:اولس23:الأ!!د187ق-051قمن

مشرقي

وأحمرأسوفى

رطوبة

قديم

ترميمآثاروبهوحواشيتعليقاتهامشهوعلىشعرأبياتأولهفي

قديم.

7/234الأعلام-8/356الذهبشذرات

3/866المؤلفينمعجم

)2014(



الفة(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبتِانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

/820131

الاشتقاقفيالأشراقلمعةشرح

هـا"19ا"تمتمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

فيالإشراقلمعةتوضيحهذا...أفضالهعلىللّهالحمدالبسملةبعد

لمعةشرحسميته...السبكيالدينتقي...نظمالاشتقاقأمثلة

.الاشتقاقفيالإشراق

الدينعضدالشيخالأولربيعفيالعباديالدينشهابالشيخ

عشرةثلالتسنةومولدهالاَخرربيععشرسادسالسبتليلةالسيرافي

نسخ.

هـ9القرنهـ9القرن

سم18*93:اولس35:الأ!!د511-051قمن

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

المؤلفنسخةمنمنقولةنسخة.وهيالتعليقاتتبعضهامشهعلى

هـ.886سنةالمؤرخة

851/الذهبشذرات-2/1564الظنونكشف

3103/الأعلام-2/82المؤلفينمعجم

)3014(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

الفة(

279

لعة

اللغةصتاح

هـا"393!"تالجوهريحمادبنإسماعيل،الجوهري

المؤمنقلبوإنالصيدعلىالشبكالصيادوأغدفوأولهالآولناقص

به.يغدفحتىالعصفورمنيصيبهالذنبمنارتكاضاًأشد

منهلاولازال-البلىعلىميّ(دار)بااسلميياألاالرمةذوقال

القطربجرعائك

سمأكا*26:لمقاسا23:لأسطراعدد493

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

شاهسلمانباسمتملكأولهوفيسيناابنللرئيسنقولأولهفي

النهايةحتىالعينحرفمنللموضوعاتفهرسأولهوفيعزميْ

وقفوختمشعربيتانأخرهوفيتعليقاتهامشهوعلىالأولناقص

.أفنديمحمدباسم

3/143الذهبشذرات-27101/الظنون!شف

1/313الأعلام-1/362المؤلفينمعجم

)4014(



الفة(

الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

73019/

لغة

الفروقات

اهـا"371"تمصطفىبنحقيإسماعلِل،حقيإسماعيل

الرحمانيوالمددالربانيبالعونفشرعت.....وأولهالأولناقص

فيماالأولالبابالوهابالموفقالميسرهوإنهأبوابأربعةصحلىوجعلته

.بالرسوميتعلق

تنبيهبأدنييزولذهوللأنهالسهوفيعيبولاالسندالسيدقال

الصورةيسفرأنوهوالخصذفيالعيبإنماعنهينجولاوالبشر

.بالنقاببلبسرعةتزولفلاللحقالمنافية

نسخ.

سم5.41*531.:المقاس25:الأسطرعدد602ا-38ق!ق

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملو!ي(قديم

.تعليقاتهامشهعلى

1/921العارفينهدية-/044المطبوعاتمعجم

1/313الأعلام-1/363المؤلفينمعجم

)5014(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

الفة(

359

لغة

العربيةوسراللغةفقه

هـ""943إسماعيلبنمحمدبنعبدالملك،الثعالبي

كللفظهتفسيرهفياللغةايمةأطلقماوهوالكلياتفيالأولالباب

ذلك.منالقرانبهنطقفيمافصل

النبترباالماءمدالمالنمىالهلالأقمرالزيادةتقسيمفيفصل

.النزلوهوالريعمنالطعامأراعالزرع)زكَا(

سم41*53:لمقاسا71:لأسطراعدد914

حديثما

حمروأأسود

رطوبة

حديث

لآلعبداللّهختم،اللّهونصرجبرائيللأخوينتملكأختامأولهفي

البستي.محمدبنعلىالفتحلأبىفهرسأولهفي،ثاني

3/246الذهبشذرالا-2/1288الظنون!شف

4/164الأعلام-2321/المؤلفينمعجم

)6014(



الفة(

الرقم:
ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:لمؤع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

171

شماطيطالعربكلاممنذهبلماالوسيطوالقابوسالمحيطالقاموس

هـا"817"تمحمدبنيعقوببنمحمد،اباديالفيروز

ستةعلىالمدينةمنالروحاوشرفمنيرلتميموأولهالأولناقص

ثلاثينأوأربعينأو()..فيكماميلاًوثلاثين

اتاديالفيروز.....مؤلفهقال.....

وتأليفهبجمعهعنيتالوسيطوالقابوسالمحيطالقاموسآخرهذا

يكونأنراجياًوإتقانهتلتيصهفيجهداًالولموترصيفهوتهذيبه

........ورضوانهللّهخالصاً

155

مشرقي

أسود

ورطوبةأرضة

حديث

سم02*23:المقاس14:الأسطرعدد

الأولناقص

3/6013الظنونكشف

3/776المؤلفينمعجم

)7014(

7/126الذهبشذرات

7/46ال!علام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

الفة(

176

شماطيطالعرب!لاممنذهبلماالوسيطوالقابوسالمحيطالقاموس

هـ"817""تمحمدبنيعقوببنمحمد،آباديالفيروز

اللسانومودعالبواديفيباللغىالبلغاءمنطقللّهالحمدالبسملةبعد

الهوادياللسنُأَلْسَنَ

وتأليفهبتصنيفهعنيتالوسيطوالقابوسالمحيطالقاموسآخرهذا

يكونأنراجياًوإتقانهتلخيصهفيجهداًآلولموترصيفهوتهذيبه

علىبمنزليلهإتمامهاللّهيسروقدورضوانهاللّهلوجهخالصاً

.............المعظمةالكعبةتجاهالمشرفةبمكةالصفا

نسخ

634

حدلمجا

حمروأأسود

المكرمةمكة:النسخمكان

سم61*26:المقاس31:الأسطرعدد

المؤلفنستةمنمنقولةنسخةوهي

2/6013الظنون!شف

7/46الأعلام

)8014(

3/776المؤلفينمعجم

7/126الذهبشذرات



الفة(

:الرف
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الاَقات

ا!د:

:ملاضات

:ا!ادر

567

شماطيطالعرب!لاممنذهبلماالوسيطوالقابوسالمحيطالقاموس

هـا"817ا"تمحمدبنيعقوببنمحمد،اتاديالفيروز

ومودعالبواديفيباللغىالبلغاءمنطقللّهالحمد:البسملةبعد

وغصنيالقيصومعروقومخصصال!ثوادياللسنُأَلْسَنَاللسان

........العبَهروالجاديينلهلمبماالقصيم

فيكَالهاءتتركالساكنةوالياءالثعالبفيالثعاليوياءوالتصغير....

........تنميوالأنباء،يأتيكلمأجزمموضع

المكرمةمكة:النسخمكان.نسخ

سم3402*:المقاس37:الأسطرعدد396

مشرقي

وأحمرأسوفى

وزخرفةتذهيب

وبللورطوبةأرضة

قديم

قد:نصهماالأيمنالسفليالهامشفي-ب(196)قىفيوجاءأ-

الكعبة.تجاهالصفاعلىبمنزليإتمامهتعالىيسراللّه

المؤلفنسخةمنمنقولةنسخةهذه2-

7/126الذهبشذرات-7/46الأعلام

3/776المؤلفينمعجم-2/6013الظنونكشف

)9014(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

الفة(

/830135

المهملعلىالردفيالمجملالقول

هـا"19ا"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

الشافعيالسيوطيبكرأبيبنعبدالرحمنيقولالبسملةبعد

اخرفيالقوامبعضقراءفقدوبعد...العلماءامتحنالذياللّهالحمد

نبينازمرةبخصيصويخصناقولهعياضللقاضيالشفاكتاب

...الياءبسكونفقرأهاوجماعته

بهصرجكماعربيغيرأيضاًوسجينبلعربيلامعربفارسيفإنه

الزينة.كتابفياللغويحاتمأبو

نسخ.

هـ9القرن

سهـا18*93:المقاس35الأسطر:عدد51.-471قمن

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملو!ي(قديم

المؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي.التعليقاتبعضهامشهعلى

هـ.886سنةالمؤرخة

851/الذهبشذرات-2/1364الظنونكشف

3103/الأعلام-2/82المؤلفينمعجم

)0141(



الفة(

:الرف
ادفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:قمع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

43013/

لعة

الألفاظلبيانكتاب

مجهول

الناسلمنعهحاداًالبوابسمىومنهلغةالمنعهو)الحمد(البسملةبعد

السجن.منالخروجعنالناسلمنعهوالسجانالبيتفيالدخولفي

الذيالممكنوالثانيلذاتهممتنعالأولأولادعدمهيقتضىأن

..الأمرنفسفيالوجودفيلهخطلا

تعليق.

بفرزدق.المشهورممرشاهبنإبراهيم

هـ11القونهـ5801

سم21*52:سات91:الأ!عدد-7166قمن

مائية.علاماتفيهتظهرقديمأوربي

حمروأأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

هامشهعلى8ق-اقمنالتركَيةباللغةالفقهفينقولأولهفي

.نقولآخرهفيتعليقات

)1411(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لمحة(

369

لعة

الصحاحمختار

هـا"666بعد"اتعبدالقادربنبكرأبيبنمحمد،الرازي

..قال...النعمجميععلىالمحامدبجميعاللّهالحمد)البسلمة(بعد

علمفيمختصرُهذا...الرازيالقادرعبدابنبكرأبىبنمحمد

وسميته...الجوهري...للإمامالصحاحكتابمنجمعتهاللغة

.الصتاحمختصر

علىللّهالحمدالقطرعائكيجرمنهلاًزالولاالبلىعلى)يادارميّ(

هالتمام

وتعليقنسخ

سما!اا5كر5.31:المقاس22الأسطر:عدد931

مشرقي

وأحمرأسوفى

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

أخرهوفيتعليقاتهامشهوعلىللموضوعاتفهرسأولهفي

واحدةورقةفيالمعقولاتلأهلالمصطلحات

2/127العارفينهدية-2/7301الظنونكشف

6/55الأعلام-3/168المؤلفينمعجم

)1413(



الفة(

592/8:الرقم

:لغةالفن
الدريةقوالمحينإثباتفيالدريةمفاتيح:المخطو!فان

اهـ"24حياًْكان"مصطفىالسواسبكرأبيابن،السيواسي:المؤ!اسم

...الجمادعالممنبالنطقالإنسانأخلصالذيسبحانالبسملةبعد:المخطو!بدا!

علىمصوغة!لماته...علتالحقأسرارغالبكَانفلمابعدأما

إثباتفيالدريةبمفاتيحسميتها...الفارسيةباللغةالعارفينألسن

الدرية.قوانين

لأولىهديتينليكونالأقومالطبعوفقعلىالفرسأمثلةرتبت:المخطو!نهاقي

.الألباب

:الماديالوصفبيانات

اوربي.:الخطنوع

مصطفى(السيواسيبكرأبي)ابنالمؤلف:الناسخا!

سم51*22:المقاس21:الأسطرعدد177-167من:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

سودا:الحبرلون

رطوبة:الآقات

حديا:التجليد

الجاميعبدالرحمنعروضمنواحدةورقةأخرهوفيوتقطيعبقعبه:ملاحظات

.تعليقاتهامشهوعلى

)1413(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:مكان

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

الفة(

1131

لعة

اللغةفيالمنتخب

لآال!ثةإبراهيمالعمرانالمحمدالانادانالألفبابالألفباب

الانالانااليةالآكماكالالشيء

.يهمودبوجيهوديهودييوعونيوحونيوعدونالذييميوم

نسخ.

القسطنطينية

349

313

القرن

:المقاسالأسطر:عدد

هـ

16*31

مشرقي

وأحمرأسوفى

رطوبة

قديم

تملكاهـ،301سنةشهديحسينباسموتملكاللغةفينقولأولهفي

تعليقاتهامشهوعلىاللغةفينقولأخرهوفيأفنديصالحباسم

الأزرقْبالمدادالفارسيةباللغة

)1414(



الفة(

الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

68013/

لغة

قطربمثلثاتنظم

هـ"496ا"تسعيدبنأحمدبنعبدالعزيز،الديريني

الغفارالمهيمنالرزاق=الباريالعظيمللّهالحمد

والأبصارالأسماعخالق-الأسحارفالقالسماءرب

قطربمثلثاتمنأنظم=خيرنبيعلىتسليمي)...(

واخرهالاَخرناقص

بالقلايسمىوالتركوالبغض=بالقلايسمىيطرحإذوالشيء

.الأشعارفيجاءوبالقليلقلا.-)....(قلةوجمع

نسخ.

سم5.41كر02:المقاس91:الأسطرعدد65قا-64قىمن

مائيةعلاماتفيهتظهرأوربي

أسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

.08قفيالثظمبقيةالاَخرويوجدناقص

5045/الذهبشذرات-1058/العارفينهدية

/413الإعلام-3/571المؤلفينمعجم

)1415(



،



الييف



-



)الصرفه(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاتيخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

7301/4

صرف

الصرففيالأمثلة

هـا"19اا"تمحمدبنبكرأبيبنعبدالرحمن،السيوطيالجلال

الجلال...فيقولوبعد...نعمةتصاريفعلىللّهالحمدألبسملةبعد

وهيوالاشتقاواالصرفعلمنتائجمنهيالتيالأمثلةمعرفةإن...

لولديْعلمهاأأنفأردت..بالاتفاقالمتعلمينعلىتعلمهايجبماأول

فقدوأبواباًفصولاحفظهافمنباباوثلاثينخمسةمنالأمثلةتمت

اللّهوجعلهاالتمامعلىالأبنيةأساسيوكملالكلامصيغفيبرع

للطالبين.نافعة

نسخ

عمارتتشلمدرسةولنالتوقاتيالحافظعمر

بروسةمدينة:النسخ

هـا461

سم1*5215.4.:المقاس31الأسطر:عدد781.1-قا

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

تعليقاتهامشهعلى،الشروحروجكَتابمنالنحوفينقولأولهفي

.كثيرة

851/الذهبشذرات-7301المطبوعاتمعجم

3103/الأعلام-3/83المؤلفينمعجم

)9141(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

709/5

صرف

المختلفةالأمثلة

تصر

معلومبناءماضيفعل

غائبامذكرمفرد

انصربني

غايبمذكرمفردتعتبفعل

اندميردمعجبمعنك

()ال!رف

ينصر

معلومبناءمضارعفعل

غائبمذكرمفرد

انصربنا

غايبمذكَرمفردتعتبفعل

نسخ

سم11*16:المقاس5الأسطر:عدد171-9يامن

مشرقي

وأحمرأسوفى

تذهيب

رطوبة

حديث

باللغةونقولالصرففينقولآخرهوفيإطاراتداخلالمتنكتب

اهـ023سنة....أمينمحمدسيدباسموتملكالفارسية

)0142(



)ال!رف(

0151/5:الرف

صرفا:الفن

المختلفةالأمثلة:المخطوطةعنوان

نصر:المخطوطةبداية

معلومبناءماضيفعل

نصربنيوا:المخطوطةنهاية

تعتبفعل

ينصر

معلومبناءمضارعفعل

وانصربنا

تجبفعل

نصرا

معناهغيرمسميمصدر

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم501.*17:المقاسمختلفةالأسطر:عدد39-77:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

رطوبة:الآقات

حديا:التجليد

اهـباسم292سنةتملكختمآخرهوفيإطاراتداخلالمتنكتب:ملاحظات

مصطفى.عاصمالسيد

)1421(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

()الصرف

760113/

صرف

الأنظارإمعان

هـ"819ا!تبيرعليبنمحمد،البركلي

الحمدقوله...والمقصودالمرصودمنموهوبكَلالواهبللّهالحمد

الوصفهولعويمعنىللحمدالصوابسبيلللمؤمنينالواهبللّه

بالجميله

نقيضهأونظيرهعلىوالحملاستوىبابفي!ماواحدة!لمةفي

فيبينمماوغيرذلكالسّكونحكمفيقبلهاماحر!ةو!ون

.المطولات

نسخ

901-83منق

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

لأسطر:اعدد

قديم

.التعليقاتبعضهامشهعلى

2/6018الظنونكشف

3/176المؤلفينمعجم

)1423(

حااك!21:المقاس71

2/252العارفينهدية-

661/الأعلام-



)الصرفه(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الحط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:المصدر

709/4

صرف

فعاللأاءبنا

تتا.دا"الاتقزيعبداللّهملا،الأنقزي

منهاستةباباوثلاثونخمسةالتصريفأبوابأنأعلمالبسملةبعد

.المجردللثلاثي

البيتْهذاتجمعهاالسبعةالأقساموهذه

أجوفمهموزناقصلفيفمضاعفالسنمثالاستصتيح

نسخ

سم11*61:المقاس31:الأسطرعدد79-87!ا

مشرقي

حمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

رطوبة

حديث

منهالأخيرةوالورقةتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكَتب

ومخالف.حديثبخط

1/355الظنونكشف

)1433(



()الحرف

0151/4:الرقم

صرف:ا!
لأفعالاءبنا:المخطوطةعنوان

تا".ا!دالأنقزيماللّهاعبدملا،الانقزيما:المؤلفاسم

منهاستةباباوثلاثونخمسةالتصريفأبوابأنأعلمالبسملةبعد:المخطو!بدا!

ينصرنصرموزونهيفعلفعلالاولالبابالمجردللثلاثي

هذاتجمعهاالسبعةالأقسامهذهوسميقرانحواللاممهموزيسمى:المخطو!نها!

أجوفْمهموزناقصلفيفمضاعفالسنمثالاستصحيحالبيت

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم501.*17:المقاس13الأسطر:عدد76-68:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

رطوبة:الافات

حديث:التجليد

فينقولآخرهوفي،تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب:ملافت

هالصرف

1/255الظنون!شف:المصدر

)1424(



()الصرف

الرقم:

ا!فن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصدر:

11762/

صرف

فعاللأاءبنا

ا"د.تا"الانقزيعبداللّهملا،الانقزي

منهاستةباباوثلاثونخمسةالتصريفاأبوابأنأعلمالبسملةبعد

ينصرنصرموزونهيفعلفعلالأولالبابالمجردالثلاثي

بابوهوالمجردللرباعيمنهماواحدباب....واخرهالاَخرناقص

فعللة.يفعلفعللواحد

39-79منق

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

حديث

21:لأسطراعدد

الآخر.ناقص،تعليقاتهامشهعلى

1/255الظنون!شف

)1435(

سم41*23:المقاس



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

()الصرف

3013

صرف

للتفتازانيالعربيالتصريفشر!علىحاشية

هـ!ا189"اتمحمدبنقاسمبنمحمد،العزي

للّهالحمد...الشافعيالعزيقاسمبنمحمد....يقولالبسملةبعد

مقفلهيفتحالتصريفشرحعلىلطيفتعليقفهذاوبعد...العالمينرب

مشكله.ويشرح

التيالثلاثةالأبوابمنجاءلماالسمعأيبالسماعلاوغليكقوله

وزهادةويقابهوسرقةوغليتكَراهيةكابوابغيرهاوفيذكرها

ودراية.

)نسا!(معتادنسخ

سم51*)23ه:المقاس16الأسطر:عدد97

مشرقي.

وأخضرحمروأأسود

ورطوبةأرضة

قديم

هامشهوعلىوالحديثالفقهفينقولأولهوفيمفككةأوراقه

.!ثيرةتعليقات

23/َالعارفينهدية-10114/الظنون!شف

7/5الآعلام-3/995المؤلفينمعجم

)1436(



()الصرف

171/11:الرقم

صرف:الفن

تنصرفلاالتيالأسماءفيرسالة:المخطو!عضان

)د.لا(الديخامحيبنالسعيدمحمد:المؤلفاسم

وأما:قوله:اللّهرسولعلىوالسلاموالصلاةللّهوالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدا!

أنهواعلمينصرفلاالذيالاسمفيللخفضعلامةفتكونالفتتة

والمنصرفاللبمنالخالصوهوالصرفمنهوهلاشتقاقهفياختلف

الصرفلأنالصوتوهوالصريفمنأووالحرفالفعلشبهمنخالص

.....صوتالتنوينوهو

قسمانوالمتمكنكالموصولاتوافتقارهالأفعالكأسماءواستعماله....:المخطو!نهاقي

ينصرفلاالذيوهوأمكنغيرومتمكنالمنصرفوهوأمكنمتمكن

مقامتقومجهةومنمتتلفتينجهتينمنفرعاًكونهفيالفعللشبه

.....جهتين

:الماديالوصفبيانات

مغربي:الخطنوع

نفسهالمؤلف:الناسخاسم

هـ31:القونهـ2681:النسختارنخ

سم56.1ك!33:المقاس35:الأسطرعدد8698-قامن:الأوراقعدد

قديماوروبي:الورقنوع

حمروأاسود:الخبرلون

رضةا:الافات

قديم:التجليد

:أهـقال268سنةالرسالةأنهىالمؤلفأنالرسالةنهايةفيجاءا-:ملاحظات

امينأاللّهدمرهمالفرنسيينعندأنبواربمدينةأسرى[ونحن

)1437(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

()الصرف

121/7

صرف

)وتصريفها(عرفاتكلمةعلىالكلامتحقيقفيرسالة

)د.ت(العصاميالحسنأبو

بهسميجمععرفاتأناعلم.اللّهرسولعلىوالصلاةالبسملةبعد

منصرفأنهالكشافصاحبفاختارفيهواختلفكاذرعاتالموقف

جمعالتيالألفمعهيوإنماللتأنيثليستلفظهفيالتيالتاءلأن

...مقدرةبتاءتأنيثهيجوزولا()كذاالمؤنث

تنوينالمقابلةتنوينمنعفلمامنهلعوضكانرجوعهمنمنعلما....

الذيوهذاالكسرإسقاص!إلىمنعهلإبرامتحتجلمبالكليةالصرف

.الجمهورمذهبالقاضيإليهذهب

تعليق

سليمانبنعثمان

سهـا11*أه،!ا:المقاس.2عددالأسطر:29-19!اق

حديث

أسود

حديثكرتوني

المسائلبيانأبرزهاومنبالرسالةألحقتعديدةنقولاتتوجدأ-

!تابمن.حنيفةأبوالأعظمالأمامفيهاتوقفالتيالثمان

البريقة.شرحعلىالخادمي

(ْأ29وب19)قبينتقعالرسالةوهذه3-

)1428(



()الصرف

الرقم:

الفن:

المخطوطة:ناعنوا

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

121/25

صرف

التصريفافيالشافية

هـ"646"تبكرأبيبنعمربنعثمان،الحاجبابن

فقدوبعداللّهرسولعلىوالسلاموالصلاةوالحمدللّهالبسملةْبعد

)كذا(مخالفتهيليقولامخالفتهولايليقمخالفتهيسعنيلامنسألني

ومقدمةنحوهاعلىالتصريففيمقدمةالإعرابفيبمقدمتيألحقأن

بنيةأحوالبهتعرفبأصولعلمالتصريف...سائلاًفأجبتهالخطفي

...بإعرابليستالتيالكلم

الذيكتبو!وإنمافألفوإلامتىنحوفالياءأميلتفإنجهلفإن...

وأمالاحتمالهالوجهينعلىيكتبوكَلالديكلقول!ثمبالياء

وحتىوعلىهـالىغيربلىبالياءمنهايكتبفلمالحروف

نسخ

هـالقون:12هـ

سم51*6.23:اتس31:الأ!عدداب39=اب06

وروبيأ

سودأ

وزخرفةتذهيب

حديث!رتوني

للجاربرديالشافيةشرجمنيسيرةتعليقاتالرسالةهذهعلىتوجد

.746()ت

4113/الأعلام-30201/الظنونكشف

5/234الذهبشذرات-2/366المؤلفينمعجم

)9143(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)الصرفه(

1153/6

صرف

التصريففيالشافية

هـ"646ا"تبكرأبيبنعمربنعثمان،الحاجبابن

ولالامنسالنيفقدوبعد...العالمينربللّهالحمد....البسملةبعد

فيمقدمةالإعرالافيبمقدمتيالحقأن....مخالفتهيسعني

....فأجبتهالخطفيومقدمةنحوهاعلىالتصريف

وحتىوعلىلىوإوغيرهابالياءمنهايكتبفلمالحروفأماواواً

علم.أوإللّه

وتعليقنسخ

ش!زادمدرسة:اتولنعثمانبنعبداللّهبنسلام

سم501.ك!15:المقاس13الأسطر:عدد164-131قامن

مائيةعلاماتفيهتظهرقديمأوربي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

كَثيرةتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلوبعضهامختلفةالخطوصل

اخروفي166ق-165قمنالفارسيةباللغةالنحوشعرفيوأبيات

هـ13سنةَمحمديمحمدباسمتملكختم

5/234الذهبشذرات-20201/الظنون!شف

4112/الأعلام-2/366المؤلفينمعجم

)0143(



()،لصرف

447:الرقم

:صرفاالفن

المختلفةالأمثلةشرج:المخطوطةعنوان

هـا"696ا"تالحنفيالسروريشعبانبنمصطفى،سروري:المؤ!اسم

أما...العربيةالعلومميزانالأمثلةجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدا!

المختلفة.للأمثلةشرحاً...الشبابأوائلفي!تبتكنتقد...بعد

منهانستفيدفوايدفيهماقيلمنيعرفكَانمننفسهمنولينصلف:المخطو!نهاقي

.الهدىاتبعمنعلىوالسلامأملا

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سم2،1ه*57.1:المقاس32:الأسطرعدد9:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

سودأ:لحبرالون

رطوبة:الآقات

حديا:التجليد

نقولا.أولهفي:ملاحظات

3/434العارفينهدية-8/356الذهبشذرات:المصادر

7/235الأعلام-3/866المؤلفينمعجم

(1431)



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)ال!رلمف(

509

صرف

التصريففيالشافيةشرح

هـ"ا746"تيوسفبنالحسنبنحمدأ،الجاربردي

فيقولبعدأما...الخيروالجودبيدهمنيانحمدك...البسملةبعد

صنفهالذيالتصريف!تاب!انلما...إلجاربرديالحسنبنأحمد

موإضعهشرحفي....حجمهصغرمعالحاجباابن....

لمعناهالآنهاعليهاحملاًوحتى(إليكلقولهموإلىعليكلقولهم)وعلى

.والانتهاءالغايةفي

معتاد

هـ8:القونهـ98

سم71*62:المقاس2مما:لأسطراعدد

مشرقي

سودأ

رطوبة

يمقد

علىأهـ،640سنةالقاضيسليمانبنمصطفىباسمتملكأولهفي

.تعليقاتهامشه

6/148الذهبشذرات-ا3ْ13/الفلنونكَشف

1/111الأعلام-1/124المؤلفينمعجم

)1432(



()الصرف

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

609

صرف

التصريفافيالشافيةشرح

هـا"746""تيوسفبنالحسنبنأحمد،الجاربردي

فيقولبعدأما...الخيروالوجودبيدهمنيانحمدك....البسملةبعد

صنفهالذيالتصريف!تاب!انلما...الجاربرديالحسنبنأحمد

مواضعهشرحفي....حجمهصغرمعالحاجباابن....

لمعناهالآنهاعليهاحملاًوحتى(إليكلقول!ثموإليعليكلقولهم)وعلى

.والانتهاءالغايةفي

معتاد

دديد:النسخولنسعيدبنمؤنس

هـ8:القونهـ097

سم61*22:المقاس23:الأسطرعدد271

مشرقي

حمروأسودأ

ورطوبةأرضة

حديث

على،والحديثالتصوففينقولاخرهوفياللغةفينقولأولهفي

.تعليقاتهامشه

6/148الذهبشذرات-22101/الظنونكشف

1/111الأعلام-1/124المؤلفينمعجم

1433()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

()ال!رف

345

صرف

التصريفافيالعزيشرح

هـ"397ا"تعبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

بينهماوالفرقالصرفمنتفعيلوهوالتصريفأناعلمالبسملةبعد

معرفةهوالذيالتصريفاعلمغيرههنابالتصريفوالمرادظاهر

الأبنيةأحوال

الكساررواهماعلىالشاعرقالبالفتحموضعاواخرهالأخرناقص

الأوثانعلىزكَوراالعينفأصبح

معتاد

سم11ك!5.53:المقاس41:الأسطرعدد1.1

مشرقي

وأحمرأسوفى

ورطوبةأرضة

قديم

إبراهيمحسنباسمتملكأولهوفيوالاَخرالأولوناقصنقولأولهفي

6/931الذهبشذرات-2/9131الظنونكشف

7/931الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

)1434(



()الصرف

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1118

صرف

التصريففيالعزىشرج

هـا"397"تعبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

وأولهأولهناقص

وإللِهالاستعانةاللّهومنالتصريفعلمفيقرأتهماالمختصرهذافي

اشرعأنافيها)وكفي(عليهتوحلمنحسباوهوالزلفىهـاليه....

المعبودالملكاللّهبعونالمقصودفي

للمرةواحدةوانطلاقهونحوهالطيفةودحرجةواحدةدحرجةوكَذا

البواقي.وكذاللنوعغيرهاأووقبيحةوحسنة

تعليق

سم52.1ك!91:المقاس71:الأسطرعدد07

مائيةعلاماتفيهتظهرقديمأوربي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

وناقصتعليقاتالسطوروبينتعليقاتهامشهعلىنقولأولهفي

الكتابخطبةمنالأولىالورقة

6/931الذهبشذرات-3/9131الظنونكشف

7/912الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

1435()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

()الصرف

7701/1

صرف

الأرواحمرا!شرح

هـ"ا855بعدا"تالدينشمسديكقوزحمدأ،ديكقوز

رحمةالمصقال...قلوبناصرفالقلوبمصرفيااللهمالبسملةبعد

بالكتابوأقتداءاالمأثوروالخبرالمشهوربالحديثعملاًعليهاللّه

بلالقرينينبأول!تابهوتخصيصالرحيمالرحمناللّهبسمالكريم

تعالى.كَقولهالاكتفاءبابمنذكره

الكسرةلثقلوباسكانهاالفابقلبهفيهماالواوأعللوفإنهطوى

طوىْعلىحملاًيعللاإنهإلاالاعلاليناجتماعيلزملمعليها

نسخ

حمدأبنمحمد

هـ12:القرنهـ9011

سم41*02:المقاس35الأسطر:عدد84-اقامن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

سنةالمهاينيياسينباسمتملكأولهوفيالتعليقاتبعضهامشهعلى

اهـ.901سنةحمدأباسمآخرهـوتملك0133

1/323النعمانيةالشقائق-2/1651الظنون!شف

1/138المؤلفينمعجم

)1436(



()الصرف

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

المصادر:

546/5

صرف

التصريففيالعزى

هـ"66ا"تهعبدالوهاببنإبراهيمبنعبدالوهاب،الزنجاني

تحويلالصناعةوفيالتغييراللغةفيالتصريفأناعلم:البسملةبعد

ثمبهاإلاتحصللامقصودةلمعانمختلفةأمثلةإلىالواحدالأصل

مزيدوأمامجردإمامنهماواحدوكَلرباعيهـاماثلاثيإماالفعل

....غيرسالمأوسالمإمامنهماواحدو!لفيه

والجلسةالطعمةحسنهوتقولالفعلمنللنوعبالكسروالفعلة.....

نستعلق

عبداللّهمدرسة:اتولنعبدالرحيمحاجيبنمحمد

أفنديمحمدأفنديالقشلاقيأفندي

هـ41:ا!نهـ0131/الاَخرة/جماد91

سم5.17*22:اولس01:الأ!عدد(أا21-الا315)0

حديث

أسود

حديث

5/47الشافعيةطبقات-3/1138الظنونكشف

4/917الأعلام-142/المؤلفينمعجم

1437()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

()!لصرف

709/2

صرف

التصريففيالعزى

هـا"65ها"تالزنجانيالوهابعبدبنإبراهيم،الزنجاني

اللغةفيالتصريفأناعلم...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

لمعانمتتلفةأمثلةإلىالواحدالأصلتحويلالصناعةالتغييروفي

بهاإلاتحصللامقصودة

رحمةرحمتهكقولكبالواحدةفالوصفمنهماالتأنيثتاءفيه

الفعلمنللنوعبالكسروالفعلواحدةدحرجةودجرحتهواحدة

والجلسة.الطعمةحسنكقولك

نسخ

سم11*61:المقاس31:الأسطرعدد66-94من

مشرقي

حمروأسودأ

وزخرفةتذهيب

رطوبة

حديث

باللغةنقولآخرهوفيتعليقاتهامشهوعلىإطاراتدإخلالمتنكتب

الفارسية

5/47الشافعيةطبقات-2/1138الظنونكشف

4917/الأعلام143/المؤلفينمعجم

1438()



()الصرف

0151/3:الرقم

صرفا:الفن

التصريففيالعزى:المخطو!فان

هـ!"655"تعبدالوهاببنإبراهيمبنعبدالوهاب،الزنجاني:المؤ!اسم

اللغةفيالتصريفأناعلم...العالمينرلاللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدا!

متتلفة.أمثلةإلىالواحدالأصلتحويلالصناعةالتغييروفي

والفعلةواحدةرحمةرحمته!قولكبالواحدةإجباصفقالوا:المخطو!نها!

والجلسةالطعمةحسنهوتقولللنوعبالكسرة

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم501.*17:المقاس13الأسطر:عدد5.-37!ا:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

رطوبة:الاّفات

حديا:التجليد

تعليقاتْهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب:ملاحظات

5/47الشافعيةطبقات-2/1381الظنونكشف:ا!در

4/917الأعلام-142/المؤلفينمعجم

)9143(



()الرف

386:الرقم

:صرفالفن
(5)بالأفعالتصريففي!تاب:المخطو!فان

....الحميعلىبعثهالذيعمنقالالحديثوفيوأولهالاولناقص:المخطو!بداقي

المعترياللّهلعنالحديثوفيوالعشيرةالأبإلىالانتماءالاعتراوفي:المخطو!نها!

الرإعي.قالأبيهغيرإلى

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم17*24:المقاس91الأسطر:عدد178:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

سودا:لحبرالون

ورطوبةأرضة:الإفات

قديم:التجليد

اللغةفينقولاخرهوفيالأولاوناقصتقطيعبه:ملاحظات

)0144(



)ال!رف(

:الرف

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآ!ات

التجليد:

803

صرف

الصرففيمالكابنلاميةعلىبحرؤاشرحمختصر

)د.ت(خالدعبداللّه

وبعداصطفىالذينعبادهعلىوسلاموصلاة،وكَفىللّهالحمد

هذاخالدعبداللّهوالتقصيرالذنوبالفقيركَثيرالعبدفيقول

للإماماللاميةالمنظومةمعانيببيانيتعلقالصرفعلمفيمتتصر

.....بحرقشرحالمشهورشرحهامنمأخوذمالكابنالجليل

)يومئذ(ووجوهومنهالطالحهوباللّهوالعياذالباسروالوجهأ.....

يخشاهمماوأعاذهمارجاهاللّهحقق،الخائفاوالوجلباسرة

......{اميندعاهمالهواستتاب

نسخ

الحوتمتمدبنمتمد

هـ1267

53

أوروبي

حمروأسودأ

رطوبة

حديث

لأسطر:اعدد

)1441(

21

القرن:

:المقاس

هـ13

22*16



()!لرف

546/4:الرقم

:صرفالفن
ال!رواحمراع:المخطوطةعنوان

هـا"7"تَمسعودبنعليبنحمدأ،المراحصاحب:المؤ!اسم

فيويقوىأبوهاوالنحوالعلومأمالصرفأناعلم:البسملةبعد:المخطو!بداقي

فتمعت)كَذا(عادوهاالرواياتفيويطغى)كذا(داروهاالدرايات

....الأرواحبمراجموسوماًكتاباًفيه

إعلالهابتقدير..فيهاجتمعالتيطوىكَحكمعينهنوحكم...:المخطو!نهاقي

طوىكحكمأيضاًحكمهايكون..فيهايجتم!لمالتيوفي

...للمتابعة

:الماديالوصفبيانات

نستعليق:الخطنوع

أفنديعبدالرحيمبنمحمد:النسخاسم

هـ9031:النسختاريخ

لأسطر:اعدد(ب89-لا35)64:الأوراقعدد

حديما:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

حديث:التجليد

31651/الظنونكشف:المصادر

)1443(

القرن:

:المقاس1.

14

1/175الأعلام-

هـ

5،17



()الصرف

:709/1الرقم

:صرفالفن
الأرواحمراح:المخطوطةعنوان

هـا"07.ا"تمسعودبنعليبنحمدأ،المراحصاحا:المؤلفاسم

...مسعودبنعليبنأحمدالودوداللّهإلىالمفتقرقالالبسملةبعد:المخطو!بدا!

موسوماًكتاباًفيهفجمعت...أبوهاوالنحوالعلومأمالصرفأناعلم

.الأرواحبمراح

الإعلانيجتمعلاالتيوفيالإعلالاناجتمعالتيطوىعينكحكم:المخطو!نها!

طويان.طويانحوطوىكَحكمأيضاًحكمهايكون

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم11*16:المقاس13الأسطر:عدد48ق-اقامن:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

رطوبة:الآقات

حديا:التجليد

.إطاراتوداخلالتعليقاتبعضهامشهعلى:تملاحف

1/175الأعلام-2/1651الظنونكشفأ:المصادر

)1443(



()الصرف

015/11:الرقم

صرف:الفن

الأرواعمراح:المخطوطةعنوان

اهـا7ا"تَمسعودبنعليبنحمدأ،المراحصاحب:المؤ!اسم

مأالصرفأناعلم...مسعودبنعليبنأحمد....قالالبسملةبعد:المخطو!بدا!

...الارواحبمراحموسوماًكتاباًفيهفجمعت...أبوهاوالنحوالعلوم

!حكمأيضاًحكمهايكوناعلالانفيهايجتمعلمالتيوفي:المخطو!نهاقي

وطويانْطويانحوللمتابعةطوى

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

501.*17:المقاس13الأسطر:عدد36قا-اقمن:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

رطوبة:الآقات

حديث:التجليد

.التعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب:ملاحظات

1/175الأعلام-21651/الظنونكشف:المصادر

)1444(



()الصرف

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:المصدر

6013

صرف

الصرفعلمفيالمقصودشرحالمطلوب

عنغنيالمقدربالفعلمتعلقالمجرورمعالجاراللّهبسمالبسملةبعد

الميم.إلىالواوحركةنقلتسموالأصلهوفيلشهرتهتقديره

واعتورعورفيأنهاذكرماوهيأخرىلعلةوبعضهاذكرلما

وغيرذلك.واعتورعورإلىمنهالكلامهذافرجعوغيرهما

تعليق

سم21ك!5.91:المقاس91الأسطر:عدد111

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

قديم

عمربنأحمدباسموتملكاتنقولأولهوفيمفككةأوراقهبعض

هامشهوعلىإطاراتداخلهـ،ا243سنةالأسلامبوليأفندي

بنعليبنيوسفبنمحمدباسموتملكنقولاخرهوفيتعليقات

اهـ.980سنةبكمحرم

3/7018الظنونكشف

)1445(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

()ال!رف

592/3

صرف

المقصود

هاهـا""تْالتيميالكوفيثابتبنالنعمان،حنيفةأبو

بعدأما...الصوإبسبيلللمؤمنينالوهابللّهالحمدالبسملةبعد

...التصريفآر!انهاوأحدالشرعيةالعلومإلىوسيلةالعربيةفإن

لعلةوبعضهاالبناءتتغيرلصحةلافبعضهاذلكونحوواستوىواعتور

معتادنسخ

52-16من

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

51ك!21:المقاس31الأسطر:عدد

مختلفة.والأسطرمختلفةالخطوص!

2/6018الظنون!شف-1/227الذهبشذرات

8/36الأعلام-4/32المؤلفينمعجم

)1446(



()الصرف

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:اسم

النسخ:تارنخ

الأوراقا:عدد

الورق:نوع

الأمورالعنمية:

التجليد:

المصادر:

546/6

صرف

اللّه(يرحمهحنلِفةأبيللإمام)المنسوبالمقصود

أهـ"05""تالتيميالكوفيثابتبنالنعمان،حنيفةأبو

والصلاةالصوابسبيلللمؤمنينالوهابللّهالحمد:البسملةبعد

على)الحاث()!ذا(الأذنابعنالزاجرمحمدرسولهعلىوالسلام

وأحدالشرعيةالعلومإلىوسيلةالعربيةفإنبعدأما...الثوابطلب

....كثيراًالأفعالمنيصيرالقليللأنهالتصريفأركانها

وجودمعفيهالمعتلات)!ذا(يتغيرلاالمواضعبعضفييكونوقد..

البناءتتغيرلصحةلافبعضهاذلكونحوواستوىواعتورعورالمقتضي

....لعلةوبعضها

نستعليق

القشلاقيأفنديعبدالرحيمبنمحمد

القون:هـ30131/شعبان/

:المقاس1.:الأسطرعدد(441-لاا)33

حديث

.قراءة

هـ14

32*5،17

قديم

3/6018الظنونكشف

4/32المؤلفينمعجم

)1447(

1/237الذهب-شذرات

8/36الأعلام-



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

()الصرف

709/3

صرف

المقصود

أهـا"ه"تْالتيميالكوفيثابتبنالنعمان،حنيفةأبو

بعدأما...الصوابسبيلللمؤمنينالوهابللّهالحمدالبسملةبعد

التصريف.أر!انهاواحدالشرعيةالعلومإلىوسيلةالعربيةفإن

البناءيتغيرلصحةلاوبعضهاوغيرذلكواستوىواعتورعورنحو

وبعضهالعلةه

نسخ

87-67من

مشرقي

حمرُوأأسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة

ا*61:المقاس31:الأسطرعدد

.التعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب

1/227المذهبشذرات-2/6018الظنون!شف

8/36الأعلام-4/32المؤلفينمعجم

)1448(



()الصرف

0151/3:الرقم

صرفا:.الفن

المقصود:المخطو!فان

اهـ"ها"تْالتيميثابتبنالنعمان،حنيفةأبو:المؤ!اسم

إلىوسيلةالعربيةفانبعدأما...الوهابللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدا!

منالقليليصيربهلانهالتصريفأركانهاوأحدالشرعيةالعلوم

...كثيرالأفعال

البناءيتغيربصحةلافبعضهاوغيرذلكواستوىواعتورعورنحو:المخطو!نهاقي

.أخرىلعلهوبعضها

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سم501.*17:المقاس13الأسطر:عدد66-53:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

وزخرفةتذهيب:الأمورالفنية

رطوبة:الإقات

حديث:التجليد

.التعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب:ملاحظات

1/227الذهبشذرالا-3/6018الظنونكشف:المصادر

8/36الأعلام-4/33المؤلفينمعجم

)9144(



----



الئطو



-



)كو(

:903/2الرقم

:نحوالفن

ال!سرارإظهار:العنوان

هـا!.819!"تبيرعليبنمتمد،البركلي:ا!المؤلف

...اجمعينوآلهمحمدعلىوالصلاةالعالمينربللّهالحمد:البسملةبعد:المخطوطةبداية

ثلاثةوهوالاحتياجأشدمعربكلإليهيحتاجفيمارسالةفهذهوبعد

ثلاثةعلىترتيبهافوجبالإعرابأيوالعملوالمعمولالعاملأشياء

...بوابأ

الفتحعلىبناؤهايجوزفانه،بهالمتصلةالمفردالمبنيالا(إسموصفة...:المخطوطةنهاية

وضلرنفاً..ظريفرجللانحوونصبارفعاواعرابهاظريفرجللانحو

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ.176:النمهتختاريخ

سمأ؟3ه*57.1:المقاس31:الأسطرعددلا(17لا-3843)ق:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أحمر-اسود:الحبر

زخرفة-تذهيب:الأمورالفنية

بلل:الاقات

حديا:التجليد

.3/176المؤلفينمعجم-606/ال!علام:المصادر

./2252العارفينهدية-1/117الظنون!شف

)1453(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:نوع

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)كلوأ

5863/

نحو

لأسراراظهارإ

هـ"".819"تبيرعليبنمحمد،البركلي

...أجمعينوآلهمحمدعلىوالصلاةالعالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

ثلاثةوهوالاحتياجأشدمعربكلإليهيحتاجفيمارسالةفهذهوبعد

ثلاثةعلىترتيبهافوجبالأعرابأيوالعملوالمعمولالعاملأشياء

...أبواب

الفتحعلىبناؤهايجوزفإنه،بهالمتصلةالمفردالمبنيالا(اسموصفة...

وظريفاً..ظريفرجللانحوونصباًرفعاًوإعرابهاظريفرجللانحو

ي:

نسخ

سمأ4لأ5*12:سات71:الأ!عدد(ب731-ب741)ق37

مشرقي

سودأ

رسيفا

باسمتملكاختامالرسالةمنالأولىالصفحةوهيأب(47)ق-فيجاء

أهـ.283سنةمؤرخةحقيإبراهيم

.3/176المؤلفينمعجم-هـ66/الأعلام

3/353العارفينهدية-1/117الظنون!شف

)1454(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

1153/5

نحو

الإعرابقواعدعنالإعرإب

هـ"ا761،ا"تأحمدبنيوسفبناللّهعبد،هشامابن

قواعدفيجليلةفوايدهذه..هشامبنالدينجمالقال...البسملةبعد

الإعرابقواعدعنبالإعرابوسميتها...الإعراب

فيومؤكداًيسمونوبعضهمصلةالزائدةيسمونالمتقدمينو!ثيرمن

تأمله.لمن!فايةالقدرهذا

ي:

تعليق

اللّهعبدبنسلام

اهـ.572

:المقاس11:الأسطرعدد09113-قمن

مشرقي

أسود-

رطوبة

قديم

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب

.6191/الذهبشذرات-1/134الظنون!شف

4/147الاعلام03-2/5المؤلفينمعتم

)1455(

اسم.أه*51



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)كلو(

1173/1

نحو

الإعرابقواعدعنالإعراب

هـا"761،ا"تأحمدبنيوسفبناللّهعبد،هشامابن

قواعدفيجليلةفوايدهذه..هشامبنالدينجمالقال...البسملةبعد

الإعرابقواعدعنبالإعرابوسميتها...الإعراب

فيومؤ!داًيسمونوبعضهمصلهالزائدةيسمونّالمتقدمينو!ثيرمن

تأمله.لمنكفايةالقدرهذا

ي:

تعليق

سم02*13:اتس15:الأ!!د23ق-أقمن

حديث

أحمر.-أسود

رطوبة

قديم

المغربيأحمدبنمحمدباسمتملكالنحوفيوفوائدالنحوفينقولأولهفي

أهـ.،273سنةالعانيالدينمحييمحمدباسموتملكاهـ.!2ْ8سنة

.تعليقاتهامشهوعلىاطاراتوداخلالمتنو!تب

.6/191الذهبشذرات-1/134الظنون!شف

4/147الاعلام3/503-المؤلفينمعتم

)1456(



)كو(

958/6:الرقم

:نحوالفن

للجرجاني.المائةالعواملاعراب:العنوان

عليناالنعمحبامنيزوللاولمنثناؤهعليناوجبلمنالحمد:البسملةبعد:المخطوطةبداية

الإمامللشيخللعواملشرحايطلبونالطالبينرأيتلمافإنيوبعد..غناؤه

...طاقتيبقدرإعرابهاأبينأقأردتإعرابهالحلالقاهرعبد

علىمعطوفأنهعلىلفظاًمرفوعالوضيععطفحرفوالواو...:المخطوطةنهاية

علىمعطوفإنهعلىلفظاًمرفوعالرفيععطفحرفالكبيروالواو

..مجرورةمعرفةمعرفتهاجرحرفعن.الوضيع

:الماديالوصفبيانات

نستعليق:الخطنوع

اسمك!033:المقاسمختلفةعددالأسطر:158اب-92:عددالأوراق

مشرقي.:الورقنوع

حمر.أ-سودأ:لحبرا

فارسي:اتجليد

)1457(



)كلو(

1711:الرقم

نحو:الفن

للجرجانيالمائةالعواملاعراب:العنوان

هـ"ا459"تآشقالأزنيقيقاسم،قاسمآض:المؤلفاسم

العواملإعرابفيرسالةفهذهوبعد..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

.للإخوانهدية

علىمعطوفأنهعلىلفظاًمجروراستعمالعطفحرفالواواستعمالما:المخطوطةنهاية

.الاستعمالإليهمضافإنهعلىمحلاًمجرورضميربارزوالهاءمعرفة

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

هـ.ا380:النسختاريخ

!اه"5.02:المقاس71:الأسطرعدد55:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أحمر-أسود:الحبر

رطوبة:الإقات

حديث:التجليد

تعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

2/638.المؤلفينمعجم-2/9171الظنون!شفاوصادر:

)1458(



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

المصادر:

التجليد:

502/3

نحو

الأجروميةمتنإعراب

هـ"ا9:هْ"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

علىوآسلموأصليوعلمفهمماعلىواشكرهأنعمماعلىللّهالحمد

الأزهرياللّهعبدبنخالد..الفقيرالعبدفيقولوبعد..محمدسيدنا

قدرهاتفاقاًبمحذوفمتعلقومترورجاربسمالخفيبلطفهاللّهعامله

..مصدراًبعضهم

وبالخاتمخاتم.إليهمضافوفضةثوبعلىأيضاًمعطوفوخاتم

ي:

معتادنسخ

اهـ.601

:المقاس33:لأسطراعددب33أ-13ق

مشرقي

حمرأ-أسود

1/668المؤلفين-معجم2/7917الظنونكَشف

8/26الذهبشذرات-2/793الاعلام

حديث

)9145(

أسمك!ههـ2



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الآؤراق:عدد

الورق:نوع

الخبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)كو(

219

نحو

الوردية.التحفةشرحفيالدريةالألفاظ

هـ.""974"تعمربنمظفربنعمر،الورديابن

ل!فماوبعد...الكتابعبدهعلىأنزلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

..نظمهاآردتو!نت..القدر!بيرفيتعليقوهذا...آمعنصنفمن

!فاه.هذاشرحهاحققمنان

أباليالاتار!ييوماًالروعالىواحدإبطلاقكإنابنتييقولالشاعروقول

حامداًوكملنظميتمالنبيلهذاومن

ي:

نسخ

اسم4821:المقاس21الأسطر:مدد44

مشرقي

أحمر-أسود

رطوبة.

)مملوكي(قديم

مطموستملكهـ،1354سنةالبيطارحسنبنمحمدباسمتملكأولهفي

بنالرحيمعبدباسمقديمتملك،أخرىلتملكاتاهـواختام253سنة

أهـ.138سنةالخراوتيمحمدسيد

.6161/الذهبشذرات-1/376الظنون!شف

5/67الاعلام-3058/المؤلفينمعجم

)0146(



)كلو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المنهطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجلّيد:

:ملاحظات

المصادر:

331

نحو

النحوفيالألفية

هـ."672ا"تمالكبناللّهعبدبنمحمد،مالكابن

علىمصلياًخيرمالكاللّهربيأحمدمالكابنهومحمدقالالبسملةبعد

الشرفاالمستكملينوالهالمصطفىالرسول

اللّهوآحمدخصاصةبلاغناأقتضىكماالخلاصةالكافيةمنأحصر

وصتبهالبررةالكرامألغيروآلهأرسلاخيرنبيمحمدعلىمصليا

الخيؤ.المنتخبين

معتاد

9701

سم02*51:المقاس61:الأسطرعدد33

مشرقي

حمر.أ-أسود

ورطوبةأرضة

حديث

تعليقاتهامشهوعلىنقولآخرهوفينقولأولهفي

.1/151الظنون!شف-5/933الذهبشذرات

6/233.الاعلام-3045/المؤلفينمعجم

()1461



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)كو(

5901

نحو

النحوفيالألفية

هـ."673"اتمالكبناللّهعبدبنمحمد،مالكابن

علىمصلياخيرمالكاللّهربيأحمدمالكابنهومحمدقالالبسملةبعد

الشرفاالمستكملينوآلهالمصطفىالرسول

-البررةالكرامالعزوآله،ارسلاخيرنبيمحمدعلىمصليااللّهفأحمد

الخيرةالمنتخبينوصتبه

معتادنسخ

حسينبنالغنيعبدسنوسعيدبنيوسف

اهـ.093

92

أسود.

:المقاس91:لأسطراعدد

رطوبةرضة-أ

حديث

مف!ةأوراقهبعض

.3/045المؤلفينمعتم-1/151الظنونكشف

5/933.الذهبشذرات6/333-الاعلام

)1463(

أسم5،.3*5،3



)ةيو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

119

نحو

مالك.ابنألفيةإلىالمسالكأوضح

هـ."761ا"تأحمدبنيوسفبناللّهعبد،هشامابن

فإن...إلحمدمستحقللّهحمدابعدأما..هشامابنقال...البسملةبعد

وقد..الطائيمالكابن..نظمالعرييةعلمفيالألفيةالخلاصةكتاب

مالكإبنألفيةإلىالمسالكأوضحوسميته..يدانيهبمتتصرطالبيهاسمنت

المجزلالوهوبالفضلالواسعالأجلالعليللّهالحمدكقوله

ي:

نسخ.

أسم26*9:المقاس17الأسطر:عدد511

مشرقي

أحمر.-أسود

مقابلة.

رطوبة

مملوكَيقديم

وتملكالحديثفينقولأولهوفيرجبالحاجبنمحمدباسمتملكأولهفي

وفيومخالفحديثبخطالأولىوالأوراقتعليقاتهامشهعلى،مطموس

البيلوتي.متمدبناللّهفتحلمالكهمطالعةاخره

.6191/الذهبشذراتا-1/54الظنونكشف

4/147الأعلام2/503-المؤلفينمعجم

1463()



)!و(

:149/1الرقم

:نحوالفن

للبرلمجويماالجديدةالعواطاشرجفيال!خوانتحفة:العنوان

هـ."1761"اتالغليبوليإبراهيمبنمصطفى،العليبولي:ا!اوولف

مصطفى...فيقولوبعد...للطالبينالعلومأفهمالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

للشيخالنحوفيالجديدةبالعواملمسمى!تاباًرأيتولما..إبراهيمب!

بتحفة..وسميتهصعابهألفاظهمنيزيلشرحاًلهأشرحأن..البركوي

ال!خوان

والاشاراتونضربضربوأوضربتضربنحوالمضمراتنحو:المخطوطةنهاية

فأفهم.وغيرهاوالموصولات

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

إسماعيلبنسالم:الناسخاسم

1264:النسختاريخ

اسمك!3ا8:المقاس51الأسطر:عدد57-أكا:الأوراقعدد

مائيةعلاماتفيهتظهرقديمأوربي:ا!رقض

اسود:الحبر

رطوبة.:الاقات

حديث:التجليد

صاحبمحمدباسمتملدآخرهوفيالرميصيصالحباسمتملكأولهفي:ملاحظات

اغاننعارفباسموتملكاهـ.264أحمد

.2/451العارفينهدية-1/933المكنونإيضاحا!در

7/338الاعلام-3/855المؤلفينمعجم

)1464(



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

809

نحو

الكافيةشرحفيالشافيةالتحفة

رأيتفلماوبعد..البيانوعلمهالإنسانخلقالذيلفهالحمدالبسملةبعد

مني.فالتمس..الحاجببابنالمعروف..للشيخبالكافيةالمسمىالمختصر

شرحفيالشافيةبالتحفةوسميتهشرحاً..لهاكتبأنمنهمطايفة

الكافية.

آلفاًاذاقبلهاماالمفتوحالخفيفةالنونمنفتبدل..أهلزيدتضربنهلفي

وقفنا.

ي:

نسخ

الحنفيمصطفىبنمحمدبنمحمد

هـ714

221

مشرقي

أسود

رطوبة

سمأ5.8ك!5361:المقاس43:الأسطرعدد

حديثما

متمدبنومحمدعزيز،اللّهجارمصطفىباسمتملكاتأولهفي

الشافعي،الشحنةحسينمحمد،الملا!محمديحيى،إلحنفيمصطفى

.التعليقاتبعضهامشهعلى

2/1373الظنونكشف

)1465(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)كو(

149/2

نحو

العواملإعرابعلىالفواصلتعليق

اهـ.!"168ا"تزإدهزينيأحمدبنحسين،زادهزيني

حسين..فيقولوبعد..عمادبلاالسماءرفعالذيللّهالحمدالبسملةبعد

نأإلا..الجديدةالعواملأعريتكنتقدزادهالشهيربذهنيأحمدبن

..وسميتهاختصارهنحوالهمةصرفسألوني..الفضلاء.الكثيرمن

...الفواصلبثعليق

مضافالمجروروالضميرلهصريحغيربهمفعولمنصوبالمجرورومحل

.الاعرابمنأوردناهماآخرهذاللجهةإليه

:دي

نسخ

اسمك!3أ8:المقاس51الأسطر:عدد85171َمن

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة.

حديث

تعليقاتهامشهعلى

.1/326العارفينهدية-299المطبوعاتمعجم

3/333الاعلام-1/306المؤلفينمعجم

)1466(



)ذيو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

النسخ:مكان

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

11383/

نحو

الكافيةجميععلىالتكملة

اهـ."76ْا!تالسيالكوتيمحمدبنالحكيمعبد،السيالكوتي

تعالىقولهفي!ماالباءبمعنىعلىكلمةإلخوجهعلىقولهالبسملةبعد

.انحصارهدليلمنتنقسمأيأقولأنعلىحقيق

علىوالسلاموالصلاةالاتمامعلىللّهوالحمدلتحقيقهتعرضوافيما

الانام.خيررسوله

تعليق.

21:القرنهـا113

برهاتبور

أسم*5.335.3:المقاس33الأسطر:عدد74531-ق!ن

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة.-أرضة

حديث

آخرهوفيتعليقاتهامشهعلى،نقولأولهوفيمطموسباسمتملكأولهفي

157-ا54قمنالنحوفينقول

.ه/1ْ4العارفينهدية-6801تالمطبوعاتمعتم

3/283.الاعلام-206/المؤلفينمعجم

)1467(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

)كو(

نحو

الاعرابقواعدشرحفيالإعرابتوضيح

هـ."159ا"تاللّهعبدبناسماعيلبنمحمود،الخرتبرتي

محمودفيقولوبعد...الإسلامكلمةمحمدبدولتركْعالذيللّهالحمد

الذيالنحوفيالقواعدكتابكانلما...اللّهعبدبنإسماعيلشيخبن

وسميته...ترتيبهوفقعلىشرحاًعليهأكَتبأن....هشامبنصنفه

.الاعراببتوضيح

لامالأنهبيانولااستفهاميةأوشرطيةكانتإذايوصفلاماكلمةلان

المتقدمينوكثيرمنلمضمراتبمالبيانعطفعليهيعطفولا...يوصف

.مؤكدةيسمونّوبعضهمصلةالزايديسمون

ي:

تعليق

سمأأ02*:المقاس16الأسطر:عدد97

حديث

حمر.أ-أسود

عثماني

1/134الظنون!شف-3/997المؤلفينمعجم

1468()



)كلو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلّيد:

:ملاحظات

:درلمصاا

272

نحو

للزمخشريالنتوفيللأنموذجالأردبيليشرحعلىحاشية

هـ"89ا:""تالبركويبيرعليبنمحمد،البركلي

باب!لمنالعبادفصلنحو،نحوإلىصرفالذيللّهالحمد

تر!يباسميةجملةوالخبرالمبتدأخبرللمبتدأبالفاعلملحقالإبتداءوهو

..الاعرابمنلهمحللاإبتدائيإسنادي

ي:

بيهارينسخ

سم33*18:المقاس13الأسطر:عدد49

المائيةالخطوطفيهتظهرقديمأوربي

أحمر-أسود

!بيربألوانمغايربخصلالصفخاتهوامشعلى!تبتالفصولعناوين

ومذهبة.ءوصفراءحمرا

شتى.مواضيعفيشتىنقولاتعنعبارةهي

661/الاعلام-3/176المؤلفينمعجم-2/253العارفينهدية

)9146(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!و(

1113

نحو

للاشمونيالألفيةشرحعلىحاشية

اهـ."2ْ6"تالصبانعليبنمتمد،الصبان

بعدأما..النعمسوابغمننحوناوجهتماعلىاللهمنحمدكالبسملةبعد

..شر!بها..خدمتحواشيهذه....الصبانعليبنمتمد...فيقول

مالكإبنألفيةعلىالأشموني

فلاجملةحينئذالصلةفتكونبفعلمتعلقانّهنا..وآخرهالآخرناقص

الملفوظوجملةقولهفيبالجملةمرادهيقالأنإلاشبههاأولقولهحاجة

.المقدرةالجملةوشبهها

ي:

نسخ

سما815*36:المقاس92:الأسطرعدد58

مشرقي

حمر.أ-سودأ

رطوبة-رضةأ

حديث

.الكتابمطالبهامشهوعلىالاَخروناقصتعليقاتهامشهعلى

.2/934العارفينهدية-4911سركيسالمطبوعاتمعتم

6/792الاعلام-3/516المؤلفينمعجم

()0147



)!و(

الرقم:

المحفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنمية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

ردلمصاا

1147

نحو

للمطرزيالمصباحديباجةشرحعلىحاشية

319!.""تعليبنيعقوب،البرسوي

..فيقولوبعد....الكايناتتركَيبأعربالذيالحمدالبسملةبعد

.المصباحديباجةشرحعلىقيدتهافوائدهذه..علىسيدبنيعقوب

العقللأنبالعقللاوأبوابهالكتابأجزاءفيبالاستقراءالخامسثبوت

غيرالخامس.آخرشيئايكونأنيجوز

ي:

تعليق

الحصاريالسفرالخطيببنالوهابعبد

8601

أسم3اكر5.9:المقاس52:لأسطراعدد89

حديث

حمرأ-أسود

مقابلة

رطوبة.

قديم

وفيالصحيحةبالنسخةمقابلةبه،أدعيةأولهوفيتعليقاتهامشهعلى

النحوكتبباسماءبيلوجرافيةقائمةاخرهوفيالفارسيةباللغةنقولآخره

حجابيحمدأباسمتملكختمأولهوفيكَتابهفيالمؤلفبهاإستعانّالتي

اهـ.027سنة

.2/546العارفينهدية-هـ2917/الظنون!شف

.8102/الاعلام-4/013المؤلفينمعجم

(1471)



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الاقات:

التجليد:

:ملاحظات

)!و(

453

نحو

للمطرزيالنحوفيالمصباحديباجةشرحعلىحاشية

!لمةأماللّهحمدابعدأماعليهاللّهرحمةالمصنفقالالبسملةبعد

وقالاسمأنهبعضهمفقالأمافياختلفوالماقيلالشرص!بمعنىمتضمنة

حرف.أنهبعضهم

وبكرةوغدوةوليلاًونهاراًوصباحاًومساءوعصمة..واخرهالآخرناقص

..بيومكوصْحىبعينهسحراًاردتإذا

ي:

تعليق

:المقاس91:لأسطراعدد

مشرقي

أسود

رطوبة.-رضهأ

حديث

التعليفاتبعضهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب

)1472(

سم5،91*5،13



)كو(

433:الرقم

:نحوالفن

الصداوبلالنداقطرشرحعلىحاشية:افان

اهـ"ا610!"تبكرأبيبنالدينزينبنياسين،العليمي:ا!اوولف

لرحمةالفقيرفيقولوبعد..تو!لتوعليكإستعنتبكاللهمالبسملةبعد:المخطوطةبداية

وآرصعالفوايدبتلكآطرزأن..العليميالدينزينبنيسالعالمينرب

بناللّهعبدالألمعيواللبيباللوذعيللفاضلالقطرشرحالفرايدبتلك

..بالفاكهيالشهيرحمدأ

هذاوليكنالمفتوحةمعالقياسمقتضىلتركعلةإلخيلتبسلئلا:قوله:المخطوطةنهاية

..الكريملوجههخالصاًجعلهالحواشيهذهفيجمعهأردناماآخر

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

الشافعيالدمشقيمحمدبنمصطفى:ا!النات

أهـ.181سنةصفر41:النسختاريخ

سمأ*ه521.:المقاس27الأسطر:عدد274:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أحمر-اسود:الحبر

قراءة:الأمورالعنمية

ارضة:الآفات

ممدوكي:التجليد

مواضعفينقصبهاالنسخة:ملاحظات

.8/013الاعلام-481/المؤلفينمعجمالمصادر

.3/512العارفينهدية-3/1353الظنونّكَشف

1473()



)كلو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

095

للجاميالكافيةشرحالضيائيةالفوائدعلىحاشية

هـ"459""تشاهعرببنمحمدبنإبراهيم،الأسفرايينيالعصام

الفهمعنبعيدذ!رهوماتأثيرهشرص!الأظهرالتبيينقولهعندويبدأأولهناقص

الاخصرأنهمعبالمثالينإليهأشارماوهييقللمأول!ثا!انالتيصيغةوهي:قوله

وجماهرجعافربظاهرعنهفخرجومفاعيلمفاعلوزنعلىالمثالينلأن

فيالكتابةبناءألفاًءتقلبقبلهامافالمفتوح...قولهعندوينتهيالأخرناقص

يكتبلاانيوجب،محلهفيتقرر!ماالابتداءعلىالأولوفيالوقفعلىالأخر

خلافعلىفكتابتهاقبلهاماإنفتحإذاًألفاًويكتبقبلهامايفتحلمالتيالخفيفة

.القياس

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

الأسطر:عدد921:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

خضرأ-حمرأ-سودا:لخبرا

حديث:الورقنوع

رضةا:الافات

سم17ك!34:المقاس61

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

النسخةمنمواضععدةفيطياراتتوجد-ا

قراءةبهالعنايةعلىيدلمماالنسخةغالبفيلمفرداتوشروحتعليقاتتوجدكما2-

تدرشتا.يكونوقد

الآصل()مصنفالمصنفل!لام)قوله(كلمةكتابةفيالاخضراللوناستخدام3-

مشكولة.غالباوكلماتها3-

.8192/الذهبشذرات-2/1372الظنونكشف

1/66.الاعلام-167/المؤلفينمعجم

)1474(



)!و(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:مكان

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1151

نحو

للجاميالكافيةشرحالضيائيةالفوائدعلىحاشية

هـ"ا459"تشاهعرببنمحمدبنإبراهيم،الاسفرايينيالعصام

بنإبراهيم..فيقولوبعدمحامدك..مسالكلسالكهادياًياالبسملةبعد

للفوايد..حواشيهذهالدينعصامالأسفرانيشاهعرببنمتمد

الضيائية

الفاًاذاًانفتحويكتبقبلهامايفتحلمالتيالخفيفةيكتبلاانيوجب

.القياسخلافعلىفكتابتهاقبلهاما

ي:

تعليق.

إسماعيلالحاجيبنمتمود

عداسية.مدرسة

اسم*ه5.3،:المقاس25الأسطر:عدد168

مشرقي

أحمر-أسود

رطوبة.

قديم

نقولأولهوفيبقعوبهامف!كةوأوراقه!فيرةتعليقالاهامشهعلى

سنةباشاحكيمباسموتملكاهـ.،691سنةشاكرمحمدباسموتملك

اهـ.391

.8193/الذهبشذرات-2/1372الظنونكشف

1/66.الاعلام-167/المؤلفينمعجم

1475()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

لنهط:انو!

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)كو(

1211

نحو

للجاميالكافيةشرحالضيائيةالفوائدعلىحاشية

هـ"459"اتشاهعرببنمحمدبنإبراهيم،الاسفرايينيالعصام

آعلىالحمدهذاآنيخفىولانفسكعلىأميتلما:وأولهالأولناقص

.المعراجليلةوسلمعليهاللّهصلىنبينااختارهولهذاوالحمدإفرادفيوأحل

والقاتمواصطرانالسرابحركةوألحقبالشعروآخرهالأخرناقص

يضم.وقدبالفتحعمقجمعوالاعماقالمرتفعالعياب

ي:

تعليق.

سمأ615*.536:المقاس25:الأسطرعدد281

مشرقي

حمرأ-سودأ

رطوبة.-رضةأ

قديم

التعليقاتبعضهامشهوعلىمفككةالأوراقوبعضوالآخرالأولناقص

.8192/الذهبشذرات-3/1373الظنونكشف

1/66.الاعلام-167/المؤلفينمعتم

1476()



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1011

نحو

للجاميالكافيةشرحفيالضيائيةالفوائدعلىحاشية

هـ.ا"139ا"تالحنفياللاريالغفورعبد،اللاري

يأالاستغراقأوللجنسواللامالمعلوممصدرالحمدقولهالبسملةبعد

مصدريكونأنويحتمل!انحامدأيمنالأبدالأزلمنحمدكل

.للمجهول

الإمالةقصدالراءذ!رفيالبناءوجهوانآخرهإلىبلالأ!تروجهقوله

إلايحصللاوهيالراء!سرللإمالةوالمصححمستحسنأمرهيإذ

تكسر.فلمالصرفمنعأعربإذالأنهالبناءبتقدير

ي:

تعليق.

أسم33*315:المقاس21الأسطر:عدد134

مشرقي

أحمر-آسود

زخرفة-تذهيب

رطوبة.-أرضة

حديث

فيتملكاختاموبهأرضةتقطيعوبهتعليقاتتهامشهعلىاطاراتداخل

سنةقادرعلاموباسماهـ.990سنةالحسينيحافظباسموآخرهأوله

اهـ.002

.1/588العارفينهدية-3/1373الظنونكشف

/4.32الاعلام-3/175المؤلفينمعجهـا

1477()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

:ملاحظات

)كو(

031

نحو

الأزهريلخالدالاعرابقواعدإلىالطلابموصلعلىحاشية

لقائكإلىوالشوقوجهكإلىالنظروأسألك}قولهمنونيدأأولهناقص

بالوصاليزولهلالشوقفيواختلف

هذاوسيبقىجديداًكانالقديمذاكإذالتقديماًللأوايلويرى...}

هداناانلولالنهتدي!ناومالهذاهداناالذيللّهوالحمدقديماً.الجديد

آصحابوعلىمحمدسيدناآلوعلىمحمدسيدناعلىاللّهوصلىالفه

{...محمدسيدنا

ي:

معتادنسخ

الشافعيالرشيديالديننوربنمحمدابن

اهـ./4980/محرم

32الأسطر:عدد71.

!تانمشرقي

حمرأ-أسود

النسخة.علىونقولتعليقاتتوجد

1478()

سمأ6*12:سلمقاا



)كلو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

1138/1

نحو

المر!باتبحثفيرسالة

وهيبقولهسبقفيماأيآلخالمعدودةالمر!باتأيقولهالبسملةبعد

إذاالمعرفةأنعلىبناءلخأالإشارإتوأسماءوالموصولاتالمضمرات

الأولى.عينالثانية!انتمعرفةأعيدت

ينتصبالتيمر!ماقاصداًأعنىمحذوفلخبرصلةالبصريينوعند

سبق.فيماالمعهودةبالغاءالمرادانالكلامهذامنمقصوده

ي:

نسخ

أسم،5.333*ه:المقاس17الأسطر:عدد73-اقص

مشرقي

أحمر-أسود

رطوبة.-أرضة

حديث

عصامباسمتملكأختامأولهوفي..الكتابومطالبتعليقاتهامشهعلى

الدولة.

)9147(



)!و(

2911/2:الرقم

:نحوالفن

الأحكاممنبهايتعلقوماالجوازمبيانفيرسالة:العنوان

واحداًفعلاا"ا"تجزمحروفمنهاأربعةكلمةعشرخمسةالجازمانليعلم:المخطوطةبداية

الأمرولامولمالموهي

علىدليلالجوابعلىالفاءدخوللأنالخالدونّفهممت:أفإنلىتعابقوله:المخطوطةنهاية

للشرص!.جوابانه

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

11:الأسطرعدد3363-من:لأوراقاعدد

حدنِا:الورقنوع

حمرأ-سودا:لحبرا

رطولة.:تفالآا

حديث:التجليد

(0148)

14*5،01:المقاس



)كو(

2911/1:الرقم

:نحوالفن

المضارعللفعلالناصببيانفيرسالة:العنوان

إليهاينتهيغايةإلىأماالمستقبلالفعللنفيوهيلنأحدهاأربعةناصبه:المخطوطةبداية

موسى.إلينايرجعحتىعاكفينعليهنبرحلننحو

ليتقآيالطلببهماالمرادانإلاالخبرظاهرهماماضيينفعلينكَاناوإن:المخطوطةنهاية

جوابهما.فيجزمفلذلكوليفعلاللّه

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

11الأسطر:عدد3قا-قامن:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمرأ-سودا:لحبرا

رطوبة.:تفالآا

حديث:التجليد

(1481)

اسم14*5،0:المقاس



)كلو(

1911:الرقم

نحو:الفن

بهايتعلقماوبعضومعانيهاالعطفحروففيرسالة:العئوان

يتعلقوماالجرحروفذكرتقدتفصيلاًوأحكامهاالعطفحروفبيان:المخطوطةبداية

ماوبيانالعطفحروفذ!رفيالاَنأخذتعليهاالكلامأنهيتولمابها

ومعناهاالعاطفةالواوأول!ثاعشرةالعطفحروفإنفأقولبهايتعلق

مطلق.

ماانتهىحسبتمآمبالمكارهحفتالجنةأنأعلمتموالتقديرمتصلةام:المخطوطةنهاية

بها.يتعلقماوبعضومعانيهاالعطفحروفمنبجمعهخاطريتعلق

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سمأ510ك!أ4؟5:المقاس9:الأسطرعدد18:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمرأ-سودأ:لحبرا

رطوبة.:الافات

حديث:التجليد

مفككةاوراقه:ملاحظات

)1482(



)كو(

451:الرقم

نحو:المحفن

النحوفيرسالة:العنوان

د.تأفنديمارشيد:المؤلفا!

بالكتاباقتداءابالبسملةتعالىاللّهرحمهالمصنفابتدأ.البسملةبعد:المخطوطةبداية

ببسمفيهيبدألابالذيأمر!لوسلمعليهاللّهصلىبقولهوعملاالعزيز

...أقطعفهوالرحيمالرحمناللّه

يكونانوهولفظاًالاسملنصبهاوشرص!امرأةولاالدارفيرجللانحو:المخطوطةنهاية

...لهذهالجامعوالمثالبالمضافمشبهاًأومضافاًاسمها

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سم1*182:المقاسمختلفةالأسطر:عدد53:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمرأ-اسود:لخبرا

حديما:التجليد

1483()



)كلو(

:149/3الرقم

:نحوالفن

الثمانيةالأقسامفيالنحوفيرسالة:العنوان

يوجدإنه..الكلممعرفةالىاذهانناكشفالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

ابينانفاردتوغيرهالمبتدأعلىحرفاتهايتفسرالعربالكلمفيإلكلم

.الايضاحأوجهعلىمفصلاً

ثمالداللىاالواوحر!تهفنقلتأدوبأصلهالأفعالبابفينائبمذ!ر:المخطوطةنهاية

الأصل.فيتحركهاألفاًقلبت

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

سم1*183:المقاس31:الأسطرعددألا7-171!ا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

اسود:الحبر

رطوبة.:الافات

حديث:التجليد

النحوفيونقولعثمانعبدهباسمتملكآخرهفي:ملاحظات

الأعاجم.منالناسخفلعلالكلامسياقفيالر!ا!ةويلاحظ

)1484(



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الإفات:

التجليد:

152/1

نحو

النحوفيمختصرةرسالة

وإما!ضربفعلواما!رجلإسمإمامفردالكلمة:البسملةبعد

نحوالأخرإلىأحدهماأسندإسمينمنإمامؤلفالكلامكقدحرف

...الإسمبابالجملةوشتمىزيدضربنحووإسمفعلمنوإماقائمزيد

ومالتهثمةنحوخاصةللوقفإعرابيةغيرحر!تهمتحرككلفيتزاد...

..لحنوتحريكهاساكَنةإلاتكونوسلطانية

ي:

نستعلق

أ(33قاب-33)ق

أوروبي

حمرأ-أسود

ارضة

مملوكي

سم1*023:المقاس31:الأسطرعدد

1485()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

)كو(

182

نحو

النحوفيمالكإبنألفيةشرح

هـ"ا976"تاللّهعبدبنالرحمنعبدبناللّهعبد،عقيلابن

خيرمالك..اللّهربيأحمد-مالكابنهومتمدقال

-البررةالكرامالعزوآله،أرسلاخيرنبيمحمدعلىمصليااللّهفأحمد

الخيرةالمنتخبينوصحبه

ي:

معتادنسخ

سمأ22*8:المقاس17الأسطر:عدد191

حديث

أحمر.-أسود

حديث

.2/251المؤلفينمعجم-1/153الظنونكشف

1/467العارفينهدية-4/69الاعلام

1486()



)!و(

:019الرقم

:نحوالفن

النحوفيالألفيةشرج:العنوان

هـ.ا"974ا!تاللّهعبدبنالقاسمبنحسن،القاسمأمابن:المؤلفا!

فهذاوبعد..لهوالشكرللّهالحمد..المالكيالمرادي..قالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

مالك.إبنألفيةلمقاصدتوضيحمختصر

ونسبهلمفصارقبلهاالسا!نعلىحر!تهابالقاالهمزةفثففت:المخطوطةنهاية

.للصوابأقربالبصريينوقولالكوفيينإلىالقولهذابعضهم

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

مصطفىبنعلي:الناسخاسم

اهـ.161:النسختارنخ

سمأ9*38:المقاس35:الأسطرعدد926:الأوراقعدد

حديا:الأوراقنوع

حمر.أ-اشود:لحبرا

رطوبة:الآفات

حديا:التجليد

التيالمؤلفنسخةمنمنسوخةالنستةوهذهالتعليقاتبعضهامشهعلى:ملاحظات

والعصر.الظهربينالأحديوممنيومعشرثمانيفيالأولجماديفيتمت

.6016/الذهاشذرات-/1153الظنون!شفالمصادر:

2/311الاعلام-1/578المؤلفينمعجم

1487()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الآقات:

التجليد:

:ملاحظات

)كلو(

11732/

نحو

المصباحديباجةشرح

بمعنىمتضمنة!لمةأمابعدأما...عليهرحمةالمصقالالبسملةبعد

جوابها.فيالفاءدخوللزمفلذلكالشرص!

عقللانبالعقللابالاستقراءالخامسالبابفهوالعاملينجهةمنالبحث

غيرالخامس.آخرشيئاًيكونماليجوز

ي:

نسخ

حمدآبنإبراهيم

4601

25*13:المقاس17:الأسطرعدد64-36قمن

حمرأ-أسود

رطوبة.

قديم

وفيأهـ.ا6ْسنةالدينصدرباسموتملكوالنحواللغةيؤنقولاولهفي

الفقه.فيومسائلنقولآضره

1488()



)!و(

:129الرقم

:نحوالفن

العردا!لاممعرفةفيالذهاشذورشرخ:العنوان

هـ.ا"761"اتآحمدبنيوسفبناللّهعبد،هشاماجمن:ا!اوولف

الآ!رم...العلياللّهحمدأإنيأقولماأول..هشامابنقال...البسملةبعد:المخطوطةبداية

معرفةفيالذهببشذورالمسمىمختصريبهشرحتكتابفهذاوبعد

.العرب!لام

اختصرتفلذلكالتمييزبابفيذ!رتهقدلأنيمنصوببينهماوما:المخطوطةنهاية

المقدمة.منالموضعهذافيإعادته

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الخطيب.القادرعبدالخيربنأبواللّهرحمةمحمد:الناسخاسم

هـ.2651:النسختاريخ

اسم*5316.:المقاس91الأسطر:عدد234:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

آحمر.-اسود:الحبر

رطوبة:الآ!ات

حديث:التجليد

هامشهوعلىترميمآثاروبهالنحوفينقولأولهوفيمفككةاوراقه:ملاحظات

طياراتبه،إطاراتداخلالمتنوكتبالسطوروبينكثيرةتعليقات

.6191/الذهبماشذرات-3/9201الظنون!شفالمصادر:

/4147الأعلام03-2/5المؤلفينمعجم

)9148(



)كو(

:181الرقم

:نحوالفن

الورديةالتحفةشرحشواهدشرح:العنوان

أهـ"ا390ا"تالبغداديعمربنالقادرعبد،البغدادي:اوولفا!

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

وبعد...المرسلينأفضلعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللّهالحمد

التحفةشرحشواهدشر!هذاالبغداديعمربنالقادرعبد..فيقول

.الورديالشهيربإبنعمرالدينزين..للعالمالوردية

اعلم.واللّهرأسهتحتالفصيدةفيهاالتيالصحيفةالجنووضعت

:الماديالوصفبيانات

معتادنسخ:الخطنوع

هـ.9281:النسختاريخ

أسم*336:المقاس35الأسطر:عدد301:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمرأأسود:الحبرلون

قديم.:التجليد

.3/391المؤلفينمعجم-صا251/ال!ثرخلاصةالمصادر:

1/206العارفينهدية

سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنستةوهيتعليقاتهامشههلى:ملاحظات

أحمدى،قناويمحمدباسمتملكأولهفي،مفككةوأوراقههـ،ا87ْ

قناويما.

)0914(



)كو(

1186:الرقم

نحو:الفن

الجرجانيةالعواملشرض!:العنوان

اهـ."101"اتالكورانيحسنبنإبراهيم،الكوراني:ا!ا!لف

بعداما...مماركاً!ثيراًطيباًحمداالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

..النتولمتونالشمارح!لاممنفهمناهامفهومات!لماتفهذه

المشابهةمنالإعرابفاقتضىبالاسمشبهإذالأنهوالناصبالجازمعن:المخطوطةنهاية

.مرفوعيكونأنفيلزمهجازماًيكنلمفإذا

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

الموصل.:ا!يخمكانسيفوليإبراهيم:الناسخاسم

سمأ1،ه*61:المقاسألا:الأسطرعدد97:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أحمر-اسود:الحبر

رطوبة.:الاقات

حديث:التجليد

.التعليقاتبعضهامشهعلى،الحديثفينقولأخرهوفينقولأولهفي:ملاحظات

.1/35العارفينهدية-1/11الطالعالبدر:المصادر

1/35الاعلام-1/91المؤلفينمعجم

)1914(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسختاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)كو(

702/2

نحو

الأجروميةالمقدمةشرح

هـ"9ْ5"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

فيالأجروميةلألفاظلطيفشرحفهذاوبعد...والديباجةالبسملةبعد

إليهايحتاجولاتعالىاللّهشاءإنالمبتديبهاينتفعالعربيةعلمأصول

...للممارسينلاوالأطفالالفنفيللصغارعملتهالمنتهي

المخفوضتابعوأماالثلاثةأوالأولينالقسمينأمثلةمنذلكأشبهوما..

ذلك.جميعفليراجعالمرفوعاتفيذكرهتقدمفقد

ي:

معتاد

أحمدبنسعيكمحمد

اهـ.918الأولطاربيعا

سمأ6*12:سلمقاا27سطر:لأاعدد21

مشرقي

أسود-

قراءة

العبدالكتابهذاقراءةوافققدنصهماالمخطوص!فيورقةآخرفيجاء

محمدالفهامةوالعمدةالعلامةشيتناعلىالأيوبيسعيدمتمدالفقير

اهـ.918سنةبحياتهاللّهمتعناالكامليأفنديخليل

.3/792الاعلام1/668.-المؤلفينمعجم

2/6917الظنونكشف-8/36الذهبشذرات

)2914(



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

415

نحو

الأجروميةالمقدمةشرح

هـا"9ْ5"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

آخواتهاوإسم!انإسموالخامسقامزيد:قولهعندويبتدأ..أولهناقص

زيداًإننحوأخواتهاوخبرإنوخبرإنخبروالسادسقائمازيد!اننحو

قائم.

المخفوضتابعوأماالثلاثةأوالأولينالقسمينأمثلةمنذلكأشبهوما..

ذلك.جميعفليرإجعالمرفوعاتفيذكَرهتقدمفقد

ي:

معتاد

الرحبيحبيببنأحمدالشيخبنمحمد

اهـ.184

اسمأ*ا05.5:المقاس11:الأسطرعدد57

مشرقي

حمرأ-أسود

رجبشهرمنيومأولالجمعةعصربعدالكتابتأليفمنالمؤلففرغ

المؤلف.نسخةمنمنقولةنسخةوهيهـ.887سنة

.8/26الذهبشذرات-3/792الاعلام

1/668.المؤلفينمعجم-2/6917الظنونكشف

)3914(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

1128

نحو

الأجروميةالمقدمةشرح

هـ"ا9ْ5"ببكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

للّهالحمد..الأزهريبكرأبيبناللّهعبدبنخالد..يقولالبسملةبعد

العربيةعلمأصولفيالأجروميةلألفاظلطيفشرحفهذاوبعد..مقامرافع

فاليراجعالمروفوعاتفيتقدمتفقدالأربعةالتابعوهوالمخفوضتابعأماو:المخطوطةنهاية

..ذلكجميع

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اللطيفعبدبنمتمود:الناسخاسم

هـ.ا912:النسختاريخ

سم61*5.31:المقاس21:الأسطرعدد14:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمرأ-اسود:لحبرا

زخرفة:الفنيةالأمور

رطوبة.:الآقات

حديث:التجليد

باسمآخروتملكبكرداشالقادرعبدبنبكداشإبراهيمباسمتملكأولهفي:تملاف

وعلىإطاراتداخلالمتن!تب،الحسامىبكداشعمربنالمجيدعبد

هـ.879سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي،تعليقاتهامشه

.8/26الذهاشذرانت-2/792الاعلام:المصادر

1/668.المؤلفينمعجم-3/6917الظنون!شف

)4914(



)كلو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

:الأوراقنوع

لحبر:ا

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

درلمصاا

0911

نحو

الأجروميةالمقدمةشرح

هـا"509ا"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

للّهالحمد..الأزهريبكرأبيبناللّهعبدبنخالد..يقولالبسملةبعد

علمأصولفيالأجروميةلألفاظلطيفشرحفهذاوبعد...مقامرافع

العربية.

المخفوضتابعوأماأوالثلاثةالأولينالقسمينأمثلةمنذلكأشبهوما..

ذلك.جميعفليراجعالمرفوعاتفيذكرهتقدمفقد

ي:

نسخ

العجلاتيالحسينيافندياللّهعبدابنالدينمحيالسيد

اهـ.257

94

مشرقي

سما4بم!أ9:المقاس91:سطرلأاعدد

أسود-

زخرفة.تذهيب-

رطوبة.

حديث

اهـ.331سنةالعجلاتيأفندياللطيفعبدإبراهيمباسمتملكأولهفي

منقولةنسخةوهي،تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلأدعيةأولهوفي

هـ.887سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمن

.8/36الذهبشذرات--3/6917الظنونكَشف

2/792الاعلام1/6680المؤلفينمعجم

)5914(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

:الأوراقنوع

لحبر:ا

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!و(

0122

نحو

الأجروميةالمقدمةشرح

هـ"9ْ5"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

للّهالحمد..الأزهريبكرأبيبناللّهعبدبنخالد..يقولالبسملةبعد

علمأصولفيالأجروميةلألفاظلطيفشرحفهدْاوبعد...مقامرافع

العربية.

المخفوضتابعوأماأوالثلاثةالأولينالقسمينأمثلةمنذلكأشبهوما..

ذلك.جميعفليراجعالمرفوعاتفيذ!رهتقدمفقد

ي:

نسخ

الشريباتييوسفبنيوسفبنعمر

اهـ.992

31

أسود-

رطوبة

أحمر

سمأ516*23:سلمقاا23:لأسطراعدد

تجليدبدونّ

نسخةمننقلتنسخةمنمنقولةنسخةوهيمفككهوأوراقهبقعبه

أهـ.244سنةمؤرخةالمؤلف

.8/26الذهبشذرات-2/792الاعلام

1/668.المؤلفينمعجم-2/6917الظنون!شف

)6914(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالعنمية:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

328

نحو

العربيةعلمفيالأزهريةالمقدمةشرح

هـا"509ا"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

أبيبناللّهعبدبنالفقيرخالدالعبدفيقولوبعد..والديباجةالبسملةبعد

..العربيةعلمفيالأزهريةمقدمتيأشرحأن..الأزهريبكر

علىمعطوفوالناسأيضاًبيوسوسمتعلقالجنةمنإليهمضافالناس

سيدناعلىاللّهوصلىللّهوالحمدللمبتديكفايةالقدرهذاوفيالجنة

....وصحبهآلهوعلىالأميالنبيمحمد

ي:

معتادنسخ

القلعينوريأحمد

اهـ.262الحجةذي/الجمعة

سمك!3518:المقاس27الأسطر:عدد4.

حديث.

أحمر.-أسود

93ققراءة

الناسخ()وهوالقلعينوريلأحمدمطموستملكعليها-

اهـ378شوال03مؤر!العتلونيأمينمحمدبناللّهعطالمحمدثانيتملكوعليه3-

محمدبنأفندياللّهعبدالشيخعلىالقلعينوريلأحمدب(93)قفيقراءةعليه3-

الحنفيالحلبيسعيد

.2/8917الظنونكَشف-8/26الذهبشذرات

3/792.الاعلام-1668/المؤلفينمعتم

)7914(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!و(

1175

نحو

العربيةعلمفيالأزهريةالمقدمةشرح

هـ"ا509"اتبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

الأزهرياللّهعبدبنخالد..فيقولوبعد..الأحوالجميععلىللّهالحمد

فأجبته..العربيةعلمفيالأزهريةمقدمتيأشرحأن........سألنيقد

ذلكإلى

ربللّهوالحمدللمبتديكفايةالقدرهذاوفيالجنةعلىمعطوفوالناس

العالمين.

:دي

نسخ

حسينبنمحمد

أهـ.151

أسمهك!21:المقاس91الأسطر:عدد37

مشرقي

حمر.أ-أسود

رطوبة

حديث

نقولأولهوفيتعليقاتهامشهعلى

.3/8917الظنونكشف-8/26الذهبشذرات

3/793.الاعلام-1668/المؤلفينمعجم

)8914(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الَجليد:

:المصادر

104/3

نحو

الاعرابملحةشرح

هـ""19:أا"تمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيالجلال

وآلهمتمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةلفهالحمد...البسملةبعد

ويهتديالطالببهاينتفعالملحةشرحفيلمحةهذهاللّه...عبادخيروصحبه

..الراغببها

وآلهمحمدالمختارالمصطفىالنبيعلىبدءعلىعوداًالصمدحمدبعد

حياتهفيبهاجتمعواالذينوصحبهوالمطلبهاشمبنيمنالمؤمنينأقاربه

.تعالى.للّهالمطيعينالقانتينخيرجمعالاخيارمؤمنين

ي:

مغريي

سمأ7*33:سولامتتلفة:!لأاعدد32ْ-881ق61

يثحد-مشرقي

حمرأ-سودأ

حديث

.851/الذهبشذرات-3103/الاعلام

2/83المؤلفينمعجم-2/1817الظنونكَشف

)9914(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

المصادر

)كو(

903/3

نحو

النتوفيالجديدةالعوامل

هـ.""819ا"تبيرعليمحمدبنالبركلي،

وآلهمحمدعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

معرفةمنالإعرابمعرفةطالبلكللابدأنهفاعلم...وبعدأجمعسْ....

عملاًيسمىوعشرةمعمولاًوثلثونعاملاًيسمىمنهاستونشئمائة

عراباَوإ

يسمىآخرهفييقدرولمتقديراًيسمىاخرهفيقدروبليظهرلموإن

وإنالقاضيانانحوجهتهمنإلاالخيريأتيلامنعلىتوكلنانحومحلياً

يظهر.لم

ي:

نسخ

1176

31:الأ!مددأ08-ب27ق

مشرقي

حمرأ-أسود

وزخرفةتذهيب

سم2،1ه*5.17:المقاس

قديم

.3/176المؤلفينمعجم-2/353العارفينهدية

616/الاعلام

)0015(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

:الأوراقنوع

لحبر:ا

:الإفات

التجليد:

المصادر

5864/

نحو

النحوفيالجديدةالعوامل

هـ.ا"819ا"تبيرعليبنمحمد،البركلي

طالبلكللابدانهفاعلموبعد....العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

معمولاًوثلثونعاملاًيسمىمنهاستونشئمائةمعرفةمنالإعرابمعرفة

عملاًيسمىوعشرة

يإتيلامنعلىتوكلنانحومحلياًيسمىاخرهفييقدرولميظهرلموإنّ

جهته.منإلاالخير

معتادنسخ

مصطفىبنإبراهيم

اهـ.382

سما5.4*13:المقاس71:الأسطرعدد(ب781-أ471)ه

حديث

حمرأ-أسود

أرضة

فارسي

.3/176المؤلفينمعجم-2/253العارفينهدية

616/الاعلام

)1015(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع.

النسخ:تاريخ

:الاوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر

)!و(

1153/4

نحو

النحوفيالجديدةالعوامل

هـ."ا819"اتالبركويبيرعليبنمحمد،البر!لي

معرفةطالبلكللابدأنهفاعلموبعدالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

معمولاًوثلثونعاملاًيسمىمنهاستونشيءمائةمعرفِةمنالإعراب

عملايسمىوعشرة

ياتيلامنعلىتوكلنانحومحليايسمىآخرهفييقدرولميظهرلموإن

جهته.منإلاالخير

ي:

تعليق

4901

:المقاس51:الأسطرعدد8288-من

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة.

قديم

تعليقاتهامشهعلى

.3/176المؤلفينمعجم-3/252العارفينهدية

616/الاعلام

)2015(

أسم150*51



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

153/4

نحو

النتو.فيالمائةالعوامل

هـ."471ا"تمحمدبنالرحمنعبدبنإلقاهرعبد،الجرجانيالقاهرعبد

ماعلىالنحوفيالعواملفإنوبعد..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

وهيعاملمائة..الجرجانيالرحمنعبدبنالقاهرعبدالشيخألفه

سماعيةقسمينإلىتنقسممنها.فاللفظيةومعنويةلففليةقسمينإلىتنقسم

..وقياسية

الصغيروالكبيريستغنىلاعاملمائةفهذهالخارجفييوجدلامعنىهو

واستعمالها.معرفتهاعنوالوضيعوالرفيع

نستعليق

القوجويولي

هـ.1381

31:لأسطراعددأ08-ب96

مشرقي

حمرأ-أسود

مملوكي

سمأ2ك!02:سلمقاا

-2/9117الظنونكشف

-3/102المؤلفينمعتم

.334/ْالذهبشذرات

/448الاعلام

)3015(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

)!و(

546/3

نحو

النحو.فيالمائةالعوامل

هـ."471ا"تمحمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبد،الجرجانيالقاهرعبد

ماعلىالنحوفيالعواملفانوبعد..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

وهيعاملمائة..الجرجانيالرحمنعبدبنالقاهرعبدالشيخألفه

سماعيةقسمينإلىتنقسممنهافالفظيةومعنويةلفظيةقسمينإلىتنقسم

..وقياسية

الكبيروالصغيروالرفيعيستغنيلامائةفهذه...التابعفيعاملفهو

علىللّهالحمدالنحوفيبصيرةليحصلحفظهاوعنمعرفتهامنوالوضيع

.التمام

نستعليق

القشلاقيأفنديالرحيمعبدحاجيبنمحمد

محمدملاآفنديمحمودحاجيمدرسة:اثولد9013ْرجب

سمأ5.7*22:ستا01:لآ!اعدد(ب94-ب12)92

يثحد

حمرأ-سودأ

حديث

.3034/الذهبشذرات-2/9171الظنون!شف

4/48الاعلام-هـ2أ2/المؤلفينمعجم

)4015(



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

1115/1

نحو

النتو.فيالمائةالعوامل

هـ."471"تمتمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبد،الجرجانيالقاهرعبد

النتوفيالعواملانواعلم..الشاملةنعمائهعلىللّهالحمدالبسملةبعد

عاملمائة...الجرجانيالرحمنعبدبنالقاهرعبد..الشيخألفهماعلى

ومعنوية.لفظية

..الجازموهووالجازمالناصبالعواملعنتجرده

ي:

تعليق

اهـ.345

:المقاس11الأسطر:عدد36ا-قمن

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة-أرضة

قديم

الفارسيةباللغةتعليقاتالسطوروبينهامشهعلى

.3034/الذهبشذرات-3/9171الظنونكَشف

4/48الاعلام-هـ2ا3/المؤلفينمعجم

)5015(

أسم5.23*ه



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الآفات

التجلّيد:

:ملاحظات

المصادر:

)كو(

1153/3

نحو

النحو.فيالمائةالعوامل

هـ.ا"471"اتمحمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبد،الجرجانيالقاهرعبد

ماعلىالنحوفيالعواملفانوبعد..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

وهيعاملمائة..الجرجانيالرحمنعبدبنالقاهرعبدالشيخألفه

ومعنوية.لفظيةقسمينإلىتنقسم

معرفتهاعنوالرفيعوالوضيعالصغيروالكبيريستغنىلاعاملمائةفهذه

تمت.واستعمالها

تعليق

اللّهعبدبنسلام

7301

:المقاس11الأسطر:عدد81الا-قمن

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة،

قديم

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب

.334/ْالذهبشذرات-2/9171الظنونّ!شف

/448الاعلام-2102/المؤلفينمعجم

)6015(

اسمأ*ها.5



)ذيو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

179

نحو

مالكإبنلألفيةعقيلابنشرحعلىالجليلفتح

اهـا"791:تمحمدبنأحمدبنأحمد،السجاعي

أحمد..فيقولبعدأما..انخفضمنقدررفعالذيالحمدللهالبسملةبعد

ابن..شرحعلىحاشيةأ!تبأنالمرةبعد....السجاعيأحمدالشيخبن

عقيلإبنشرحعلىالجليلفتحوسميتها..عقيل

إفرادهإلتزامفيالمصدرمعاملةالمصدرإسمفعامل)......(غازيابنوقال

ي:

نسخ.

سمأ6*32:المقاس53:لأسطراعدد761

قديمأوربي

حمر.أ-أسود

ورطوبةأرضة

تجليدبدون

عبدباسمأهـوتملك927سنةالادلبيهدبامتمودباسمتملكأولهفي

وعلىمفككةأوراقهاهـ.388سنةالحسينيحنفيالسيدبنالرزاق

المؤلف.نسخةمنمنقولةنسخةوهيتعليقاتهامشه

.1/917العارفينهدية-2/016المكنونإيضاح

1/39الاعلام-1/79المؤلفينمعجم

)7015(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!و(

9501

نحو

الأجروميةأمثلةإعرابفيالسنيةالفوإئد

اهـ."90ْا"تالدينتقيبنيحيىبنمتمد،الفرضيالنجم

اللفظهوالكلام..الاَجروميقول..العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

فيومعنىاللغةفيمعنىمعنيانلهالكلامبالوضعالمفيدالمر!ب

الاصطلاخ.

مضافوهوالخمسةالأسماءمنلأنهالكسرةعننيابةالياءجرهعلامة

بالإضافة.جرمحلفيضميرمتصلوالكاف

ي:

نسخ

القاضيمسلمبنقاسم

عتلونمدينة:النسخولنأهـ.181

سمأ.لأه*61:المقاس71:الأسطرعدد6قاه-اقامن

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة.

قديم

وفيأهـ.138سنةعليبنالحافظباسمتملكأولهفي،مفككةأوراقه

باللغةنقولوهي6775-قمنالنحوفينقولآخرهوفيجليلةفايدةآخره

والتركيةالعربية

.2/377العارفينهدية-4/263الأثرخلاصة

7141/الاعلام-3/765المؤلفينمعجم

)8015(



)ذيو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1901

نحو

الأجروميةأمثلةإعرابفيالسنيةالفوائد

اهـ."9ْا"تْالدينتقيبنيحيىبنمحمد،الفرضىالنجم

..الاَجروميمحمدأبو..الإمامقال..العالمينربللهالحمدالبسملةبعد

اللغةفيمعنىمعنيانلهالكلامبالوضعالمفيدالمركباللفظهوالكلام

.إشارةمنأفادكَلمااللغةفيفمعناهالاصطلاحفيومعنى

جرمحلفيضميرمتصلوالكافمضافوهوالخمسةالأسماءمنلأنه

الأجرومية.أمثلةإعرابتمتأعلمتعالىواللّه.بالإضافة

ي:

نسخ

اسم1*16.5:المقاس11الأسطر:عدد137

حديث

أحمر-أسود

رطوبة.

قديم

أحمدبنمحمدبنسعيدباسمتملكأولهفي

لإبنالنحوفيونقولالأشتاصلبعضوفاةوتواريخوأدعيةنقولآخرهفي

.التعليقاتبعضهامشهعلى،قاسم

.2/277العارفينهدية-4/363الأثرخلاصة

7141/الاعلام-3/765المؤلفينمعجم

)9015(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!و(

139

نحو

الضيائيةالفوائد

هـ."ا898ا"تمحمدبنأحمدبنالرحمنعبد،الجامي

الماهيةلتعيينأيالجنسلتعريففيهاواللاممبتدأالكلمة:البسملةبعد

الأفرادحيثمنالأفرادجميعلتعريفلاالماهيةلان

خيراأصبتنحوتحذفإنكسرأوإنضمواذاألفاًتقلبقبلهاماانفتح

خيراوأصابني

ي:

تعليق.

حاتممتمد

هـ.5301

أسم،3*ه23:المقاس51الأسطر:عدد292

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة.-أرضة

حديث

إطاراتداخلالمتنوكتبتعليقاتهامشهعلى،بالفارسيةنقولأولهفي

المالكهووالناسخهـ.798سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي

المقدمة.ناقص،للكتاب

.736/ْالذهبشذرات-2/1372الظنونكشف

3/692الاعلام-2/77المؤلفينمعجم

)0151(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

189

نحو

الضيائيةالفوائد

هـ."898"تمتمدبنأحمدبنالرحمنعبد،الجامي

وافيةفوايدفهذهبعدأما..نبيهعلىوالصلاةلوليهالحمدالبسملةبعد

بالفوائدوسميتها..الحاجبابن..للعلامةالكافيةمشكلاتيحل

..الضيائية

نحويحذفانكسرآوإنضموإذ!آلفاًتقلبقبلهاماانفتحاذاالتنوينفان

..بالخيرليواختمخيراوأصابنيخيراأصبت

ي:

تعليق.

891

مشرقي

ذهبي-سودأ

زخرفة-تذهيب

رطوبة.-رضةأ

سمأك!3أ9:المقاس12:الأسطرعدد

حديث،

هامشهوعلىإطاراتداخل،للموضوعاتوفهرسالنتوفينقولآولهفي

.نقولآخرهوفيتعليقات

.736/ْالذهبشذرات-2/1372الظنونّكشف

3/692الاعلام-2/77المؤلفينمعتم

1(151)



)ةيو(

:919الرقم

:نحوالفن

الضيائيةالفوائد:العنوان

هـ.ا"898"تمحمدبنأحمدبنالرحمنعبد،الجا!ي:ا!اوولف

وافيةفوايدفهذهبعدأما..نبيهعلىوالصلاةلوليهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بالفوائدوسميتها..الحاجبابن..للعلامةالكافيةمشكلاتيحل

..الضيائية

نحويحذفانكسرأوإنضموإذاألفاًتقلبقبلهاماانفتحاذاالتنوينفان:المخطوطةنهاية

..بالخيرليواختمخيراوأصابنيخيراأصبتا

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

محمد.بناللّهعبد:الناسخاسم

هـ.2901:النسختاريخ

اسم*025.2:المقاس31الأسطر:عدد391:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أحمر-اسود:الخبر

رطوبة.:الآفات

حديث:التجليد

فهرسأولهفي،الشمنيالرحمنعبدباسموتملكالنتوفينقولأولهفي:ملاحظات

المؤلفنسخةمنمنقولةنستةوهي،تعليقاتهامشهوعلىللموضوعات

هـ.798سنةالمؤرخة

.736/ْالذهبشذراتت-3/1373الظنونّكشفا!در:

3/692الاعلام-3/77المؤلفينمعجم

)1513(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

239

نحو

الضيائيةالفوائد

هـ.ا"898ا"تمتمدبنأحمدبنالرحمنعبد،الجامي

وافيةفوايدفهذهبعدأما..نبيهعلىوالصلاةلوليهالحمدالبسملةبعد

بالفوائدوسميتها..الحاجبإبن..للعلامةالكافيةمشكلاتيحل

..الضيائية

نحويحذفانكسرأوإنضموإذاألفاًتقلبقبلهاماانفتحاذاالتنوينفان

..بالخيرليواختمخيراوأصابنيخيراأصبت

ي:

تعليق.

سماه*3615:المقاس13الأسطر:عدد134

حديث

حمرأ-أسود

رطوبة.

عثمانيقديم

كَراهةفيالعربيةباللغةشعروابياتالتركيةباللغةنقولأولهفي

نقولآخرهوفياطاراتداخلالمتنوكتب،تعليقاتهامشهعلى،السلام

النحوفي

.7036/الذهبشذراتت-2/1373الظنونّكَشف

3/692الاعلام-2/77المؤلفينمعجم

)1513(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

المصادر:

)كو(

335

نحو

الازهريلخالدالأجروميةشرحعلىالسنيةالفواكه

أهـ."960ا"تسلامةبنأحمدبنأحمد،القليوبي

لنفعنفسهنصبمنمقامرفعالذيللّهالحمدثقتي)وبهالبسملةبعد

والعناد..الجهلأهلمقامبخفضجزممنعلىوالسلاموالصلاةالعباد

ثلاثة.أقوالوجهمنعموممضافهوبينبينهماإضافةأوالاسمأيالمسمى

ي:

نسخ.

اهـ.141رجب

سمأ6*22:المقاس33:الأسطرعدد

مشرقي

حمرأ-أسود

حديث

.2/7917الظنونكَشف-1/161العارفينهدية

1/29الاعلام-1/49المؤلفينمعجم

)1514(



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1123

نحو

الازهريلخالدالأجروميةشرحعلىالسنيةالفواكه

اهـ."960ا"تسلامةبنأحمدبنأحمد،القليوبي

وبعد..العبادلنفعنفسهنصبمنمقامرفعالذيللّهالحمدالبسملةبعد

خالد..الشيخلمولاناالأجروميةشرحعلىالفوايدمنجمعهتيسرمافهذا

منآونفسهإلىالشيءإضافةمنوهيوغيرهاالمحضةبينواسطةأو

وجهمنعموممضافهوبينبينهماإضافةأوالاسمإلىالمسمىإضافة

ثلاثة.أقوال

ي:

معتاد

كامليالطاهرأبامحمدبنبكرابو

اهـ.176

سما6ك!32:المقاس53:لأسطراعدد94

حديث

حمرأ-أسود

رطوبة

قديم

هامشهعلىأهـ.،181سنةالرحمنعبدباسمتملكإلنحوفينقولأولهفي

الذخيرةكَتابمنوالكلامالصوتفيفصلآخرهفي،كثيرةتعليقات

مائية.علاماتبهحديثورقعلىم!توبوهو

2/7917.الظنونكَشف-1/161العارفينهدية

1/29الاعلام-1/49المؤلفينمعجم

1515()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!و(

9114/3

نحو

الصدىوبلالندىقطر

هـ"76ا:!اتأحمدبنيوسفبناللّهعبد،هشامابن

بأليعرفالإسمفاوحرفوفعلإسموهيمفردقولالكلمةالبسملةبعد

كالرجل.

واذهبواستويضربوابضمهنواغزيواغز!اقتدالثلاثيوأمر

اعلم.واللّهبقي!مابكسرهن

ي:

نسخ

اللّهعبدبنحسينبنعلي

هـ.1266

سطر:لأاعدد87-49

أسود-

رطوبة

أحمر

:المقاس51

حديث

ونقولفوايدآخرهوفيكثيرةتعليقاتهامشهعلى

.6191/الذهبشذراتت-3/1353الظنونكشف

.447/1الاعلام-3/503المؤلفينمعجم

)1516(

سمأ6لأ23*ه



)ذيو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

903/1

نحو

النحوفيالكافية

هـ"646ا"تبكرأبيبنعمربنعثمان،الحاجبابن

علىتدلآنإمالأنها..وهيمفردلمعنىوضعلفظ)الكلمةالبسملةبعد

لاأوالثلاثةالأزمنةبأحديقترنأنإماوالأول...أونفسهافيمعنى

(...منهاواحدكَلحدبذلكعلموقدالفعلوالأولالإسمالثاني

يظهرلموإنالمذكَورةالأمثلةفيكَمالفظياًيسمىاللفظفيظهرإنّ..

آخرهفييقدرلموإنالقاضيأنانحوتقديرياًيسمىآخرهفيقدربل

..توكلنا.نحومحليايسمى

ي:

نسخ

اهـ.176

أسم5،17*5،2:المقاس31:الأسطرعدد43ق-اق

-حديثمشرقي

حمرأ-أسود

حديث

المتناصلعلىواليسرىاليمنىالهوامشعلىيسيرةحواشيتوجد

.5/334الذهبشذرات-2/0137الظنونّكَشف

4/112الاعلام-3/366المؤلفينمعجم

)1517(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

)كو(

004/1

نحو

النتوفيالكافية

هـ"646""تبكرأبيبنعمربنعثمان،الحاجبابن

لأنهاوحرفوفعلإسموهيمفردلمعنىوضعلفظالكلمة:البسملةبعد

يقترنأنإماالأولالحرفالثانيلاأونفسهافيمعنىعلىتدلأنإما

...الإسمالثاني،لاأوالثلاثةالأزمنةبأحد

آلفاًتقلبقبلهاماوالمفتوحةحذفمافيردالوقفوفي

ي:

معتاد

المكرزلانطون

92(-ا93)ق

حديث

أحمر-أسود

:سلمقاا71:لأسطراعدد

.5/334الذهبشذرات-30137/الظنونكشف

4112/الاعلام-3/366المؤلفينمعجم

)1518(

أسما*أ515



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

5863/

نحو

النحوفيالكافية

هـا"646ا"تبكرأبيبنعمربنعثمان،الحاجبابن

إمالأنهاوحرفوفعلإسموهيمفردلمعنىوضعلفظالكلمة:البسملةبعد

بأحديقترنأنإماوالأولالحرفالثانيلاأونفسهافيمعنىعلىتدل

الفعلوالأولالاسمالثانيلاأوالثلاثةالأزمنة

وترينيوترونترينهلقيلثمةومنفكالمتصليكنلمفانكالمنفصل

مافيردالوقفوفيللسا!نتحذفوالمخففة)كَذا(وأعزنّ)!ذا(وأعزون

....قبلهاماوالمفتوححذف

ي:

نسخ

مصطفىبنإبراهيم

اهـ.382الأولطربيع11

(اب46اب-36)16

مشرقي

أسود

:المقاس17سطر:لأاعدد

فارسي

.5/234الذهبشذرإت-30137/الظنونّكشف

4112/الاعلام-2/366المؤلفينمعجم

)9151(

اسم21*5،4



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)كلو(

73013/

نحو

النحوفيالكافية

هـ"ا646""تبكرأبيبنعمربنعثمان،الحاجبابن

انهافقيلفيهااختلفسكونهاأوالهاءكسروهي..وأولهالأولناقص

.مفهوملبيانالتعريفأعنيالبيانالمعطوفينبينوالجامعللعطف

علمجراًأعنىوالمنصوبالفتحةأعنيثانيهاعلىأو..واخرهالأخرناقص

نصباًأعنىثانيهاعلىأورفعاًأعنىالمنصوبينأول

ي:

نسخ

6775-منق

مشرفي

:المقاس36:الأسطرعدد

حمرأ-أسود

رطوبة-أرضة

)مملوكي(قديم

تعليقاتهامشهعلى،والاخرالأولناقص

.5/334الذهبشذرات-20137/الظنونكشف

4112/الاعلام-2/366المؤلفينمعجم

)0152(

اسمك!5،315،4



)ةيو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

8401

نحو

النحوفيالكافية

هـا!646"تبكرأبيبنعمربنعثمانّ،الحاجبإبن

لىإومضافاًباللاممعرفاًالفاعليكونأنوشرطها:وأولهالأولناقص

...شلبماأومنصوبةبنكرةمميزاً...أوبهالمعرف

ألفاًتقلبقبلهاماوالمفتوححذفمافيردالساكَنفيتحذفوالمخففة...

ي:

نسخ

أهـ.970

:المقاسالا:الأسطرعدد

مشرقي

حمرأ-أسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة-أرضة

حديث

اطاراتداخلالمتنكتب

-3/0137الظنونكشف

-2/366المؤلفينمعجم

.5/234الذهبشذرات

4/113علاملمحها

)1521(

اسم.،اك!ه5.5



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:توع

الخبر:

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)كو(

1153/1

نحو

النحوفيالكافية

هـا"646ا"تبكرأبيبنعمربنعثمان،الحاجبابن

لأنهاوحرفوفعلإسموهيمفردلمعنىوضعلفظالكلمة:البسملةبعد

...الحرفالثانيلاأونفسهافيمعنىعلىتدلأنإما

قلبتقبلهاماوالمفتوححذفومافيهالوقفوفيللسا!نبحذفوالمخففة

الكتابتمألفا

ي:

تعليق

اللّهعبدبنسلام

أهـ.730

سمأ.،*ه51:اتس11الأسطر:عدد34قا-اقاكا

مشرقي

حمرأ-أسود

وزخرفةتذهيب

رطوبة-أرضة

قديم

وحواشيتعليقاتالسطوروبينهامشهوعلىاطاراتداخلالمتنكتب

.5/334الذهبشذرات-20137/الظنون!شف

4112/الاعلام-3/366المؤلفينمعجم

)1523(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1182

نحو

النحوفيالكافية

هـ!"646ا"تبكرأبيبنعمربنعثمان،الحاجبابن

لأنهاوحرفوفعلإسموهيمفردلمعنىوضعلفظالكلمة:البسملةبعد

...أماالأولالحرفالثانيلاأونفسهافيمعنىعلىتدلأنّإما

ألفاًتقلبقبلهاماوالمفتوححذفمافيردالساكنفيتحلوالمخففة...

نسخ

سناميالدينعمرصاحبميالبنحسن

هـ.1353

سم03ك!5،26،5:المقاسالأسطر:عدد71

مشرقي

حمرأ-أسود

رطوبة-أرضة

حديث

وبينكَثيرةتعليقاتهامشهعلى،والعربيةالفارسيةباللغةنقولأولهفي

!ثيرةتعليقاتالسطور

.5/334الذهبشذرات-2/0137الظنونكشف

4112/الاعلام-2/366المؤلفينمعجم

1523()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)كو(

1115/4

نحو

النحوفي!تاب

هـ."43حدودْفيا"تإبراهيمبنمتمدبنعلي،القهندزي

محمدبنعليالحسنأبو..قالالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

وهيآقسامثلاثةعلىتنقسمالكلمةانإعلمالقهندزيالضريرإبراهيم

.وحرفوفعلاسم

الأصلفيكانتنونوالمساكينالشراحينفيالتيالنونوتلكمفتوحةالا

بالصوابأعلمواللّهالفتحيلزمهالمفلذلكثابتة

ي:

تعليق

ا5.22*ه:المقاس11الأسطر:عدد29111-

مشرقي

أحمر-أسود

رطوبة.-أرضة

قديم

تعليقاتهامشهعلى

2/194المؤلفينمعجم-1/687العارفينهدية

)1534(



)كو(

3641/:الرقم

:نحوالفن

النحوفي!تاب:العنوان

أمافياختلفواالشرطلمعنىمتضمنةإماحالتهبعد:}أماالبسملةبعد:المخطوطةبداية

{....حرفبعضهموقالاسمبعضهمفقال

علىالاخفشعندالصفةفيالعاملمجرورأومنصوبأولمرفوعصفة....:المخطوطةنهاية

)..(معنىمنهماواحدكَلأنشكولاالرفعالكتاباخرفيسيجيءما

يعرفماعلىبشيئينيعرفمامزيةفيشكولابالقلبإلايعرفلا

الواحد.بالشيء

:الماديالوصفبياثات

تعليق:الخطنوع

أسم21*ه:المقاس51الأسطر:عددقا19-اقا:الأوراقعدد

وربيا:الورقنوع

حمرأ-اسود:لحبرا

حديث:التجليد

المنورةبالمدينةمدرسةعلىوقفأنهوفيهمنهجزءذهبقدختميوجد:ملافت

هـ.1261سنةومؤرخ

)1535(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الغط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

المصادر:

)كو(

025/1

نحو

الكافيةشرحفيالوافية!شف

هـا"085ا"تالدينسراجعمربنمحمد،الحلبي

فيورصفوالبيانالمعانينحوقلوبناصرفمنياالحمدلكالبسملةبعد

...والتبيانالعلومبدايعنفوسنا

ماعلىوآخراًأولاًاللّهونحمدالشريفةالاَيةبهذهالكتابولنختم...

الأنعاموليإنهالاختزامبتيسيرعليناوتفضلالإتمامإلىبالوصولشرفنا

.المرامإلىوالموصل

ي:

معتادنسخ

اسم33*6:المقاس25،37الأسطر:عدد86(أ-ق)86

مشرقي

أسود.

-2/691العارفينهدية

2/0137-الظنون!شف

.6/531ال!علام

3/565المؤلفينمعجم

1536()



ء)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

025/2

نحو

الكافيةشرحفيالوافيةكَشف

85!ا"ا"لاْالدينسراجعمربنمتمد،الحلبي

إلانظارأجوبةعلىمشتملة)!ذا(الو!ةفهذهبعدأما..البسملةبعد

ابنإلىالمنسوبةالرسالةعلىالكافيةشرحفيالوافيةصاحبأوردهاالتي

.الجناندارفيمخلداًوجعلهقبرهاللّهبردالحاجب

تأنيثتاءللحوقالسببأنعلىفمخبرحقيقيغيرظاهراًكانّهـان

تكرارفلاالفاعل

ي:

معتاد

72:الأسطرعدد(39ق)6-86

مشرقي

حمرأ-اسود

سم1*226:المقاس

بنحسنالدينر!ن-شاهشرفإبنمؤلفهاالكافيةشرحالوافية

ورقمةالقوميالتراثوزارةمسقطفيمطبوعت/645الاستراباذيمحمد

415285/أالكتبدارفي

.6/315الإعلام-3/691العارفينهدية

هـ356/المؤلفينمعتم-21375/الظنونكشف

1527()



)كو(

0229:الرقم

:نحوالفن

الإظهارشرجالأنوارمتمع:العنوان

هـ."ا8013"تأحمدبنطهبنعمر،العطارعمر:ا!اوولف

كلماتهذهالعطار..عمرفيقولوبعد..العطارعمر..قالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

البركَويمحمد..رسالةعلىوضعتها

خاتمةوهوتنبيهالثانيونصبالأولبرفعوظريفاًظريفرجللانحو:المخطوطةنهاية

النفيسة.الرسالةهذهعلىوضعناهالتيالكتاب

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

الحمويمحمدبنش:الناسخاسم

)فى!ق(الأش!مدر!:النسخمكاناهـ.138:النسختاريخ

سمأ5.6*32:المقاس33:لأسطراعدد29:قورالأاعدد

مشرقي:الورقنوع

أحمر-اسود:الحبر

رطوبة.:الاقات

حديث:القجليد

بندقبكريبنمحمدباسموتملكونقولالنحوفيشعربيتانأولهفي:تملاحف

،إصلاراتداخلالمتنو!تبتعليقاتهامشهعلىاهـ،928سنةالحنفي

المؤلفنسخةمنمنفولةنسخةوهي،الرصاصبالقلمفهرسآخرهفي

اهـ.هـ27سنةالمؤرخة

.41دمشقأعيانتراجم-1337المطبوعاتمعجم:ا!در

5/48.الاعلام-3056/المؤلفينمعتم

1528()



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجلد:

المصادر:

185

النداقطرشرحإلىالندامجيب

هـا"729ا"تاللّهعبدبنأحمدبنإللّهعبد،الفاكهي

ومبنيالفتحعلىومبنيالكسرعلىمبني}قولهفيهماوأولأولهناقص

{...الضمعلى

اللسانسلمالخليلويسميهبالساكنالنطقإلىبهايتوصلالمتكلملان

محمدسيدناعليالله)وصلى(الصالحينوصلعندلسقوطهاوقيللذلك

وسلم.وصتبهآلهوعلى

معتادنسخ

المكيالحسينيعليبنصالحبنإبراهيمبنحسين

اهـ336

اسمه*31:المقاس17الأسطر:عدد461

مشرقي

حمرأ-أسود

قديم

.2/1353الظنونّكشف-2/266المؤلفينمعجم

/496الاعلام-8/366الذهبشذرات

)9152(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

اتحليد:

:ا!ادر

)كو(

186

نحو

النداقطرشرحإلىالندامتيب

هـ"729ا"تاللّهعبدبنأحمدبناللّهعبد،الفا!هي

قوةفيهوماأوالحروفبعضعلىالمشتملالصوط...البسملةبعد

...وفرسرجلنحوفالأولذلك

وأنوالديوعلىعليّأنعمتالتينعمتكأشكرأنأوزعنيرب

....ترضاهصالحاًأعمل

ي:

نسخ

العدويالمكارمأبومتمد

هـ.8011

343

مشرقي

أسود

سمأ6*33:سلمقاا91:لأسطراعدد

قديم

2/1353الظنونكَشف-2/266المؤلفينمعجم

/496الاعلام-8/366الدهبشذرات

)0153(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الإفات:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

1334

النداقطرشرحإلىالندامجيب

هـا"739"تاللّهعبدبنأحمدبناللهعبد،الفاكهي

لطيفشرحفهذابعدأما...انخفضمنالرافعللهالحمدالبسملةبعد

وبلالندابقطرالمسماهالعرييةعلمفيالموضوعةالمقدمةعلىوضعته

قطرشرحإلىالندامجيبوسميته..الأنصاريهشامابنللامامالصدا

الندا..

والتذ!يرالإفرادفيلهمطابقأيالموصولطبق..وآخرهالأخرناقص

به.ليريطهاوفروصكها

:دي

نسخ

سما31*4:المقاس26الأسطر:عدد61

حديث

حمرأ-أسود

رطوبة

حديث

.تعليقاتهامشهوعلىالأخروناقصبقعبه

.3/1352الظنونكشف-3/266المؤلفينمعجم

/496الاعلام-8/366الذهبشذرات

)1531(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاتيخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر

)كلو(

152/2

نحو

المصباح

هـ."ا61ا"تْالمكارمأبوالسيدناصربن،المطرزي

...فإنالأنامسيدعلىوالصلاةالإنعامذيللّهحمداَبعدأما...البسملةبعد

أردت...الإقناعمتتصراستظهرلما...مسعودا!اسمهلازالالأعزالولد

بنالقاهرعبدبكرأبىالمدققوالحبرالمحققالإمام!لاممنألخصأن

هذامنهافاستصفيت...مختصراتهفيفنظرتالجرجانيالرحمنعبد

المصباحبكتابوترجمته..المختصر

أيضاًلفظعليهالدالالتفسيرلأنشريطةعلىالإضمارهذامنوقريب

....يعقبهانإلاضربتهزيداًكقولك

ي:

تعليق

طوارقبنالدينولي

أهـ.014الأولىجمادى

سمأ2*02:سلمقاا31:لأسطراعدد(أ45-ب323)ق1

مشرقي

حمرأ-سودأ

رضةأ

مملوكي

حاشية.النسخةهذهعلىتوجد

.3/488العارفينهدية-4/9المؤلفينمعجم

17ْ8/2الظنونكشف-7/348الاعم

)1532(



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الاقات:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

760114/

نحو

لمصباحا

هـ.ا"61ا"تْالمكارمأبوالسيدناصربن،المطرزي

الكلامفيالنحوعلىجاءالإنعامذيللّهحمداًبعدأما....البسملةبعد

الخيروإلىمسعوداًكاسمهلازالالأعزالولدفإن..الصلعامفيكالملح

..كلاممنألخصأن...أردتالإقناعمختصراستظهرلمامودوداً

.المصباحبكتابوترجمته...الجرجاني

لفظاًعليهالدالالتفسيرلأنشريطةعلىالإضمارهذهمنوقريبيجوزلا

.الكلاممنسبقماالأولوفييعقبهإنهإلاأيضاً

ي:

نسخ.

سليمانمنلا

اهـ138

اسم21*4:المقاس51الأسطر:عدد132-011قا!ا

مشرقي

أحمر-أسود

رطوبة

قديم

آخرهوفيتعليقاتالسطوروبينهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكَتب

)الناسخ(سليمانمنلاباسمتملك

.2/488العارفينهدية-2/8017الظنونكشف

7/348.الاعلام-4/9المؤلفينمعجم

1533()



الر!م:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الاقات:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)ةيو(

1511/3

نحو

المصباح

هـ."61ا"تْالمكارمأبوالسيدناصرُبن،المطرزي

فانالأنامسيدعلىوالصلاةالإنعامذيللّهحمدبعدأماالبسملةبعد

الجرجانيالرحمنعبدالقاهرعبدبكرأبي..الأمام...الأعزالولد

المصبا!بكتابوترجمته..المختصرهذامنهافاستصفيت...

إلاأيضاًلفظعليهالداللأنالنوعهذاكانّوإنمالهيفسرالمظهروالفعل

.الكلامالأولسبقومايعقبهإنه

ي:

تعليق

سمأ3215*ه:المقاس11الأسطر:عدد19-7اكا

مشرقي

حمرأ-أسود

ورطوبةأرضة

قديم

تعليقاتهامشهعلى

.3/488العارفينهدية-2/8017الظنونكَشف

7/348.الاعلام-4/9المؤلفينمعجم

)1534(



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

الاقات:

التجليد:

:ملاحظات

درلمصاا

1153/3

نحو

المصباح

هـ."!61"تْالمكارمأبوالسيدبنناصر،المطرزي

...فإنالأنامسيدعلىوالصلاةالإنعامذيللّهحمداًبعدأماالبسملةبعد

نأ...أردتالإقناعمختصراستظهرلمامسعوداً...!اسمهلازالالأعزالولد

..المختصرهذامنهافاستصفيت...الجرجانيكَلام...منألخص

المصباحبكتابوترجمته

واللّهالكلاممنسبقماالأولوفييعقبهأنهإلاأيضاًلفظعليهالداللان

.بالصواباعلم

ي:

تعليق

اللهعبدبنسلام

اهـ.720

سم0،1كرهأ5:المقاس11:الأسطرعدد9307-منق

مشرقي

حمرأ-أسود

اهـ161سنةقراءة

رطوبة

قديم

قراءةآخرهوفيتعليقاتالسطوروبينهامشهوعلىاطاراتداخلالمتنكتب

رضا.محمدالسيدباسمتملكأولهوفياهـ.161سنةالأمينمحمدعلى

.2/488العارفينهدية-2/1758الظنونكشف

7/348.الاعلام-4/9المؤلفينمعجم

)1535(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)كو(

903

نحو

الأعاريب!تبعناللبيبمغنى

هـ."761"اتأحمدبنيوسفبناللّهعبد،هشامابن

آلهوعلىالمرسلينسيدعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللّهالحمد

أجميعن.وصحبه

كثيرةآمثلةذلكمنلجاءمعناهفيبعضعلىبعضهاودخولالجرأحرف

ي:

نسخ.

أجارويخليلبنعثمانّ

أهـ.003

201

النسخ:مكان

33:الأسطرعدد

ابجروقمدرسةفي

اهـبم!334:المقاس

مشرقي

أسود-

حديث

ورقةأولفي)وذلكالمفتيأفنديإسماعيلبنخليلباسموقفيةالنسخةعلىتوجد

(المخطوطمن

ت/837هـالدمامينيابنشرحمنمنقولةالنسخةعلىوتعليقاتحاشيةتوجد!ما

هـعلىت/872القسطنطينيمحمدبنأحمدالشمنيشرجومناللبيبمغنيعلى

أخرىونقولاتالمنصنف.وعنوانهاللبيبمغني

.6191/الذهبشذرات-ا2/753الظنونكشف

4/147الأعلام2/503-المؤلفينمعجم

1536()



)زو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

543

الأعاريبكتبعناللبيبمغنى

هـ.761"تأحمدبنيوسفبناللّهعبد،هشامابن

هـ756سنةعليتعالىاللّهمنولماآفضاله..علىللّهحمداًبعداما...البسملةبعد

آح!امآحسنعلىالتصنيفهذاووضعت..اللّهبلادخيرفيوالمجاورةاللّهحرمبمعاودة

الطلابتستشكلهاومعضلاتفافتتحتهاالأعرابمسايلمقفلاتفيهوتتبعتوترصيف

ونقحتها.فآوضحتها

التفضيلآفعلوآعطاالتصغيرجوازفيالتفضيلآفعلحكمالتعجبفيأفعلاعطاالعاشر

دخولالجرآحرفذ!رتولوذلكمروقدالظاهريرفعلاانهفيالتعجبفيآفعلىحكم

تيسر.ماآخروهذاكثيرةأمثلةذلكمنلجاءمعناهفيبعضعلىبعضها

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الشافعييعقوببنمحمدبنيوسفابنيوسفالنا-:اسم

لم!51الأولربيع38:النسختاريخ

701:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أحمر.-آسود:الحبر

مقابلة-قراءة:الأمورالفف!ة

رطوبة:الاقات

سما5.8كر27:سولا93:الأسطرعدد

:تملاحظا

:درلمصاا

تملكاتعليه

دمشقهـبمدينة379سنةفيمؤرخالحنفيمحمدبنلأكمل-ا

هـ.998سنةمؤرخمحمدبنمحمدبنمحمد2-

.القعدةذيشهرفيالتأليفمنالمؤلفانتهاءتاريخانالنسخةاخرفيجاء.:

الحنبليزيدبنأحمدالعباسابيالشيخعلىومقروءةنسختينعلىمقابلةالنسخةهذه:

محمد.بنيوسفومالكهابقراءة

.6191/الذهبشذرات-2/1752الظنون!شف

/4147الآعلام3ْ5/2-المؤلفينمعجم

1537()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الكبر:

الأمورالفنية:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!و(

909

نحو

الأعاريب!تبعناللبيبمغنى

هـ.ا"761"تأحمدبنيوسفبناللّهعبد،هشامابن

..افضالهعلىللّهحمدابعدأما..الأنصاريهشامابنقال....البسملةبعد

الإعرابمسائلمقفلاتفيهتتبعت..التصنيفهذاوضعت

معناهفيبعضعلىبعضهادخولالجرأحرفذ!رتولوذلكمروقد

اعلم.واللّهكثيرةأمثلةذلكمنلجاء

ي:

نستعليق

سم11،*هأ159:المقاس25الأسطر:عدد335

المائيةالخطوطفيهتظهرقديمأوربي

أحمر.-أسود

وزخرفة.تذهيب

رطوبة

مملوكيقديم

وفهرسالنتوفينقولأولهوفيالمعموريعليباسمتملكأولهفي

تلاميذأحد،ناسخهاأخرىنسخةمنمنقولةنسخةوهي،للموضوعات

آولهوفيالتعليقاتبعضهامشهعلى،إطاراتداخلالمتن!تب،المؤلف

تملك.أختام

.6191/الذهبشذرات-2/1752الفلنون!شف

صاأ4/7الأعلام2/503-المؤلفينمعجم

1538()



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

349

نحو

الأعاريب!تبعناللبيبمغنى

هـ.""761!"تأحمدبنيوسفبناللّهعبد،هشامابن

!ثرةاحدهاأمورثلثةطولهااقتضىالذيالسببفإنوأولهالأولناقص

الصورعلىالكلامبلالكليةالقوانينلإفادةتوضعلمفإنهاالتكرار

الجزئية

ذكرتولوذلكوقدمالظاهريرفعلاإنهفيالتعتبفيافعلحكمفي

كثيرةأمثلةذلكفيلجاءمعناهفيبعضعلىبعضهاودخولالجرأحرف

ي:

نسخ.

المنطايالقادرعبدبنالقادرعبد

الحرامالبلد:النسخمكانهـ.789

سمأ،7ه*2715:المقاس13:الأسطرعدد331

مشرقي

حمر.أ-أسود

ورطوبة.أرضة

حديث

المتنو!تب،الأولناقص،الصلاةالصغيرفيالجامعمننقولاولهفي

الدين.شمسالشيخبرسموهوتعليقاتهامشهوعلىاطاراتداخل

ء6191/الذهبشذرات-3/1753الظنون!شف

/4147الأعلام3/503-المؤلفينمعتم

)9153(



الرقم:
الفن:
:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

:ملاحظات

درلمصاا

)كلو(

527

النداقطرشرحإلىالندامغيث

هـ."ا779"اتالشربينياحمدبنمحمد،الشربينيالخطيب

وبعد...وسلمعليهاللّهصلىمحمدبعثالذيللّهالحمد:البسملةبعد

حاجةإليهدعتماهذا..الشربينيالخطيبمحمدربهفقيررحمةفيقول

قطرشرحلىإالندامغيثوسميته...الصداوبلالندالقطرالمتفهمين

الندا.

القياسو!انالإستفهامهمزةعليهادخلإذاألهمزةتحذفلموإنما

الفتحة.فيالهمزتينلإشتراكبالخبرالإستفهاميلتبسلئلاحذفها

ي:

نسخ

سطر:لأاعدد491

يث-حكمشرقي

اسم.2*ه:المقاس91

حمرأ-أسود

حديث

سنةإسمعيلبنمصطفىبنكتخدااللّهعبدالحاجباسمتملكأوله

أهـ.133

.2025/العارفينهدية-8/384الذهبشذرات

3/96.المؤلفينمعجم-6/6الاعلام

)0154(



)!و(

152/3:الرقم

نحو:الفن

العربيةعلمفيالأجروميةالمقدمة:العنوان

هـ."733ا"تداوو!بنمحمدبنمحمد،آجروماجم!:ا!اوولف

ثلاثة:وأقسامهبالوضعالمفيدالمركباللفظهوالكلامالبسملةبعد:المخطوطةبداية

ودخولوالتنوينبالخفضيعرففالإسم،لمعنىجاءوحرفوفعلإسم

...لىوإمنوهيالخفضوحروفواللامالألف

يقدروالذيزيدغلامنحوباللاميتقدرفالذيبمنيقدرماباللامتقدرما:المخطوطةنهاية

..فضةوخاتمساجوبابخزثوبنحوبمن

:الماديالوصفبيانات

نستعليق:الخطنوع

اهـ.137/الآخرة/جمادى9:النسختاريخ

سم21*03:المقاس31:لأسطراعددأ6لا-هبلا:لأوراقاعدد

مشرقي:الخطنوع

أحمر.-أسود:الحبر

ارضة:الآقات

ممدوكي:التجليد

هامشهعلىحاشيةتوجد:ملاحظات

6/62.الذهبشذرات-3641/المؤلفينمعجما!در:

7/33.الاعلام-3/6917الظنونكشف

)1541(



)!و(

:502/2الرقم

:نحوالفن

العرييةعلمفيالأجروميةالمقدمة:العنوان

هـ.ا"723ا"ت!اوو!بنمحمدبنمحمد،آجرومابن:المؤلفا!

{...بالوضعالمفيدالمركباللفظهوالكلام}البسملةبعد:المخطوطةبداية

...فضةوخاتمساجوبابخزثوبنحوبمنيقدروالذي....:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

معتادنسخ:الخطنوع

سما*ه2.:المقاس31الأسطر:عدد9:الأوراقعدد

مشرقي.:الأوراقنوع

خضرأ-اشود:لخبرا

حديث:التجليد

6/62.الذهبشذرات-3641/المؤلفينمعجمالمصادر:

7/33.الاعلام-2/6917الظنونكشف

)1542(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

الهؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسختاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

التجليد:

المصادر:

338

نحو

العربيةعلمفيالأجروميةالمقدمة

هـ."723ا"تداوودبنمتمدبنمتمد،آجرومابن

...بالوضعالمفيدالصركباللفظهوإلكلام

ساجوبابخزثوبنحوبمنيقدروالذيزيدغلامنحوباللاميقدرفالذي

...العظيمالعليباللّهإلاقوةولاحولولااعلمواللّهحديدوخاتم

ي:

معتادنسخ

اهـ.357

أسم*163:المقاس51الأسطر:عدد9

حديث

حمرأ-أسوفى

6/62.الذهبشذرات-3641/المؤلفينمعجم

7/33.إلاعلام-2/6917الظنونكشف

1543()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

)!و(

104/2

نحو

العرُبيةعلمفيالأجروميةالمقدمة

هـا!723ا"تداوودمحمدبنمحمد،آجرومابن

الشيخقال:وسلمعليهاللّهصلىالنبيعلىوالسلاموالصلاةالبسملةبعد

الكلام..آجرومبابنعرفالصنهاجيداوودإبنمحمداللّهعبدأبو..الامام

آهلها-خيفةالعينبطرفأشارتالشاعركقولالاشارةيشملاللغةفي

تتكلمولمإشارة

خزثوبقولكنحوبمنيتقدروالذيزيدغلامقولكفهوباللاميتقدرفالذي

ذلك.آشبهوماحديدوخاتمساجبابمنأوساجوباب،خزمنأو

ي:

مغربي

الرحمنعبدالفاهمعثمان

سما7*33:ساتمختلفة:لأ!اعدد(ب871-961)ق91

مشرقي

حمر.أ-سودأ

يمقد

.3/6917الظنونحشف-6/26الذهبشذرات

7/33.الاعلام641-3/المؤلفينمعتم

)1544(



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاتيخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

المصادر:

/5461

نحو

العربيةعلمفيالأجروميةالمقدمة

هـ!ا723ا"تداوودمحمدبنمحمد،آجرومابن

ثلاثةوأقسامهالوضعالمفيدالمركَباللفظهوالكلام...البسملةبعد

الألفودخولوالتنوينبالخفضيعرففالإسملمعنىجاءوحرفوفعلإسم

...والباءوربوفيوعلىوعنوالىمنوهيالخفضوحروفواللام

يتقدرماقسمينعلىوهوزيدغلامقولكنحوبالإضافةيخفضماوأما

وماساجوبابخزثوبقولكنحوبمنيقدروبمازيدغلامنحوباللام

.بالصوابأعلمواللّهذلكأشبه

ي:

نستعليق

القشلاقيأفنديالرحيمعبدحاجيبنمحمد

اهـ.903الآخرةجمادى3لأ

01:الأسطرعدد(أ8-ا)ف8

-حديثمشرقي

سما0571*22:سلمقاا

أسود

حديث

.2/6917الظنونّكشف-6/26الذهبشذرات

7/33.الاعلام641-3/المؤلفينمعجم

)1545(



)!و(

562:الرقم

:نحوالفن

مالك.إبنألفيةإلىالسالكمنهج:لعنوان

هـا"009نحوا"تعيسىبنمحمدبنعلي،الأشموفي:ا!اوولف

أبوابمنوفتحالبيانأسبابمنمنحماعلىللّهحمدابعدأماالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بمنهجلقبتهوقد..مالكإبنألفيةعلىبديعلطيفشرحفهذا...التبيان

مالكإبنألفيةإلىالسالك

محمدعلىمصليااللّه)فآحمد:السْلامدارفيوإياهوجمعنياللّهرحمهفقال:المخطوطةنهاية

....الخيرةالمنتخبينوصحبه-البررةالعرالراموالهارسلا.خيرنبي

:الماديالوصفبيانات

معتادنسخ:الخطنوع

سم5.21*18:المقاس23الأسطر:مدد2.4:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أحمر.-أسود:الحبر

مقابلة:الأمورالعنهية

قديم:التجليد

اهـ.174سنةمؤرخاللّهعبدبنآحمدباسمتملكاب()ق/فيحاء-ا:ملاحظات

المغربي.الماليمحمدباسمتملكآ()ق/2فيجاءكما2-

اهـ.131سنةمؤرخالحنفيالاشمونيالخالقعبدمحمدباسمتملكآ()ق/2وفي3-

سنةالآنصاري)!ذا(بكرآبوبنمحمدبنآحمدباسمتملكآيضاًآ()ق/2وفي-4

.هـ1361

وقرآها.المنينالقادرهـعبد1238الفقيرسنةالعبدنوبةفيدخلتآ(04)ق/3فيجاء5-

سنةالآولجمادىفيالميدانيالقادرعبدالعلامةشيخهجنابيدعلىوضبطها..وختمها

اهـ.933

.501/الاعلام-8/665الذهبشذراتا!در:

4ْ7/3المؤلفينمعجم-1/153الظنون!شف

)1546(



)كو(

:602/1الرقم

:نحوالفن

اللإعرابقواعدإلىالطلابموصل:العنوان

هـا"509ا"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد:ا!اوولف

محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةلحمدهالملهمللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

إلىالفقيرالعبدفيقول...وبعد....وجندهوصحبهالهوعلىوعبدهرسوله

الغنيمولاه

والهدايةالتوفيقاللهونسألبمنهالخيراتسبيلإلىوالهاديالموفقواللّه:المخطوطةنهاية

وكَرمه.الخيربمنهطريقإلى

:الماديالوصفبيانات

معتادنسخ:الخطنوع

الشافعيالحدادإبراهيمعبده:الناسخاسم

هـ.0241:النسختاريخ

سم1*316:المقاس23الأسطر:عدد45:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أحمر.-اسود:الحبر

أرضة:الآفات

حدي!:التجليد

.الكتان!االورق:ملاحظات

./1124الظنون!شف-8/26الذهاشذراتالمصادر:

2/792.الاعلام-1668/المؤلفينمعجم

)1547(



)ذيو(

211:الرقم

نحو:الفن

الإعرابقواعدلىإالطلابموصل:العنوان

هـا"509!"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد:ا!الهؤلف

والصلاةلحمدهالملهمللّهالحمد):الرسولعلىوالصلاةالبسملةبعد:المخطوطةبداية

آلهوعليوعبدهرسولهوسلمعليهاللّهصلىمحمدسيدناعلىوالسلام

....الغنيمولاهإلىالفقيرالعبدفيقول:وبعدوجندهوصحبه

آلهوعلىمحمدسيدناعلياللّهوصلىوالنهايةالمبدأفيلفه)والحمد:المخطوطةنهاية

يومإلىمتلازميندايمينوسلاماصلاةدايماكثيراتسليماوسلموصحبه

...(العالمينربللّهوالحمدالدين

:الماديالوصفبيانات

مغربي:الخطنوع

:المقاس33الأسطر:عدد38:الأوراقعدد

()كتانمشرقي:الورقنوع

حمر.أ-اسود:لحبرا

قديم:التجليد

الخط.بنفسالنسخةعلىتعليقاتتوجد:ملاحظات

.1/124الظنونكشف-1668/المؤلفينمعجمالمصادر:

2/793.الاعلام8/36-الذهبشذرات

1548()

سم17*33



)!و(

592/6:الرقم

:نحوالفن

الإعرابقواعدإلىالطلابموصل:العنوان

هـا"509ا"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد:ا!الهؤلف

اللّهعبدابنخالد..فيقولوبعدلحمده..الملهمللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

إلىالطلابموصلسميته..الإعرابقواعدعلىلطيفشر!هذاالأزهري

محذوفبفعلمتعلقةالباءالرحيمالرحمناللّهبسم...الإعرابقواعد

افتتح.تقديره

الخيربمنهطريقلىاوالهدايةالتوفيقاللّهنسألوكرمهبمنهالخيرات:المخطوطةنهاية

التوفيقأستمداللّهومنقالحيثالكتابأولفيفعلكماوكَرمه

والحمدبهابتدأبماكتابهفختموكرمهبمنهطريقأقومإلىوالهداية

للّه

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

عروانهعليبنحسين:الناسخاسم

هـ.ا692:النسختاريخ

:المقاس21الأسطر:عدد311ق67-قا:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

أحمر.-أسود:الحبر

رطوبة:الآفات

حديث:التجليد

أيضاً.أولهوفيشعرأبياتآخرهفي:ملاحظات

.1/124الظنونكشف-8/26الذهبشذراتا!در:

2/792.الاعلام-1668/المؤلفينمعجم

)9154(

سم15*21



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

:الأوراقنوع

لحبر:ا

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)كو(

288

نحو

الإعرابقواعدإلىالطلابموصل

هـ!"9ْ5!"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

الفهعبدبنخالد..فيقولوبعدلحمده..الملهمللّهالحمدالبسملةبعد

إلىالطلابموصلسميته..الإعرابقواعدعلىلطيفشرحهذاالأزهري

محذوفبفعلمتعلقةالباءالرحيمالرحمناللّهبسم...الإعرابقواعد

أفتتح.تقديره

فيصلأالتأملفانّتأمللمنكفايةالمصنفذكَرهالذيالقدرهذاوفي

فيفعلكماالكتابختمفيالتأملعلىخصفلذلكالأموردرك

الصوابجادةبمتأملهانقتضيقالحيثافتتاحه

ي:

نسخ

العماديإبراهيمبناللطيفعبد

1801

أسم15.3*4:المقاس31:لأسطراعدد401

مشرقي

حمر.أ-أسود

رطوبة-أرضة

قديم.

وعلىبقعوبهمطالعاتآخرهوفيمختلفةبتواريختملكاتوآخرهأولهفي

.تعليقاتهامشه

.1/124الظنونكشف-8/26الذهبشذرات

2/792.الاعلام-1668/المؤلفينمعجم

0155()



)ذيو(

:169الرقم

:نحوالفن

الإعرابقواعدلىإالطلالاموصل:العنوان

هـ"509ا"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد:ا!اوولف

عبدبنخالد..الفقيرفيقولوبعد..لحمدهالملهمللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

موصلسميته..الإعرابقواعدعلىلطيفشرحهذ!الأزهريالفه

..الإعرابقواعدإلىالطلاب

الكتابأولفيفعلالخير!ماطريقلىاوالتوفيقالهدايةاللّهنسأل:المخطوطةنهاية

!تابهفختمطريقأقومإلىوالهدايةالتوفيقأستمداللهومنقالحيث

بهابتدأبما

:الماديالوصفبيانات

معتادنسخ:الخطنوع

الداغستانيالبرهانيمصطفىبنمحمد:الناسخاسم

اهـ.255:النسختاريخ

سما6*13:المقاس71الاسطر:عدد95:الأوراقعدد

مشرقي:الأوراقنوع

حمر.أ-سودأ:لخبرا

رطوبة:الآقات

حديث:التجليد

باسمتملكأولهوفيحديثبخطفهرسأولهوفيتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

اهـ.341سنةالبرهانيمحمدبنالرحمنعبدبنسعيدمتمد

.1/134الظنونكشف-8/36الذهبشذراتا!در:

2/792.الاعلام-1668/المؤلفينمعجم

(5511)



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

التجليد:

المصادر:

)كو(

034

نحو

للبركليالإظهارشرحفيالأفكارنتائج

اهـ.ا"850بعدا"تإبراهيمبنحمزةبنمصطفى،ليآطه

سائرعلىوفضلهاالمعانيقوالبالألفاظجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...المبانيحروفدرربنظمالأصوات

فيكلامهلإنلهيتعرضلمولذابالعاطفالفصللوجودبناؤهيجوزولا

...التوابعسائرلحكميتعرضلمهـانماالبناجائز

ي:

تعليق

باشا(محمدالمرحوم)دائرةأمابلدة:ات!نسليمانّبنعلي

اهـ.338رجب

أسم*336:المقاس51الأسطر:عدد165

حديث

حمرأ-أسود

جدولة

قديم

.2441/العارفينهدية062-2/المكنونّإيضاح

7/232الاعلام-3/863المؤلفينمعجم

)1552(



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:أسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

/5861

نحو

للبر!ليالإظهارشرحفيالأفكارنتائج

اهـ."ا58ْبعدا"تإبراهيمبنحمزةبنمصطفى،لياظه

علىوفضلهاالمعانيقوالبالألفاظجعلالذيللّهالحمد:البسملةبعد

نإ..حمزةبنالفقيرمصطفىالعبدفيقولبعدأما..الأصواتسائر

مشتملابالبر!ويالمعروفمحمدمولانا..للفاضلالأسرارإظهار!تاب

نأ..الأخوانبعض)!ذا(سئلني...عميقةوتحقيقاتدقيقةمسائلعلى

..الأفكارنتائجسميته..ألفاظهعقديحلشرحال!ثمأكتب

البناءجائزفيكلامهلأنلهيتعرضلمولذابالعطفالفصل.لوجود

أنهغيرفيهاعنهمنصلالأنهأيضاالتوابعسائرلحكميتعرضلموإنما

.المنادىكتوابععداهماماأنالأندلسىعننقل

ي:

نسخ

أحمدبنالوصفيعلي

هـ.1215رجب

سما5.4*13:المقاس91:الأسطرعدد(711-ا)ق711

مشرقي

حمرأ-أسود

قديم

متفرقة.صفحاتفييسيرةتعليقات...النسخةهذهعلى

.2441/العارفينهدية-7/332الاعلام

3/863.المؤلفينمعتم-2062/المكنونإيضاح

1553()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

الأمورالفنية:

الاقات:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)كو(

159

نحو

للبركليالاظهارشرحفيالآفارنتائج

أهـ."ا58ْبعد"تإبراهيمبنحمزةبنمصطفى،ليآطه

بعدآما...المعانيقوالبالألفاظجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

..للفاضلالأسرارإظهار!تابإن..حمزةبنمصطفى...فيقول

شرحاًلها!تبان..الأخوانبعضسألني..بالبر!ليالمعروف

الاندلسيعننقلغيرانهفيهاعنهمنصلالأنهآيضاًالتوابعسائرلححغ

.المنادي!توابعهماماعداأن

:دي

نسخ

أهـ.931

915

مشرقي

سمأ6*33:لمقاسا71:لأسطراعدد

أسود-

تذهيب-

أحمر

زخرفة

رطوبة.

حديث

التعليفاتبعضهامشهوعلىإطاراتداخلوالمتنالنحوفينقولأولهفي

وأدعية.نقولماآخرهوفي

.2441/العارفينهدية062-3/المكنونإيضاح

7/333الاعلام-3/863المؤلفينمعجم

1554()



)كو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

5911

نحو

للبر!ليالإظهارشرحفيالأفكارنتائج

أهـ.ا"850بعدا"تإبراهيمبنحمزةبنمصطفى،لىآطه

..فيقولبعدأما..المعانيقوالبالألفاظجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

الشهير..متمد..للفاضلالأسرإرإظهار!تابإن..حمزةبنمصطفى

الأفكار..نتائجوسميته..بالبركليالمعروف

عنهمنصلالأنهأيضاالتوابعسائرلحكميتعرضلموإنماالبناءجائز

المنادىكتوابععداهماماانالأندلسيعننقلأنهغيرفيها

ي:

تعليق

قسطمون:النسخولنمصطفىبنمصطفى

هـ.ا256

سمأ!اك!.533:المقاس31لأسطر:اعدد112

حديث

حمرأ-أسود

رطوبة.

قديم

وبهمفككةالأوراقبعضزادهملالكالسهرعليباسمتملكأولهفي

.تعليقاتهامشهعلى،كَثيرةطيارات

.3441/العارفينهدية063-3/المكنونإيضاح

7/233الاعلام-3/863المؤلفينمعجم

555(1)



)!و(

02:محاالرقم

:نحوالفن

الندىقطرعلىنكت:العنوان

76!":ا""تأحمدبنيوسفبناللّهعبد،هشامإبن:ا!اوولف

بناللّهعبدمحمدآبوالدينجمال!...العلامةالعالمالإمامالشيخقال:المخطوطةبداية

.....لجلالهإنخفضلمنالدرجاترافعللّهالحمد..هشامابنيوسف

و!رمهبمنهالتناديوميفضحنا!وأنالحسادشريكفيناوأن....}:المخطوطةنهاية

وعلىمتمدسيدناعلياللّهوصلىالرحيمالرؤوفالكريمالجوادإنه

!....كثيراًتسليماوسلموصحبهآله

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

القلعجيأحمدفيطه:الناسخاسم

هـ.2681:النسختاريخ

113:وراقلأاعدد

:مشرقينوعا!رق

سمأ6*33:لمقاسا71:لأسطراعدد

حمرأ-سودأ:لخبرا

حديا:التجليد

.3/1353الظنونكشف-3/503المؤلفينمعجم:درلمصاا

.447/1الاعلام-6191/الذهبشذرات

1556()



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الآَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

0118

نحو

الأجروميةألفاظحلفيالسجيةنور

هـ"ا779ا"تالشربينيأحمدبنمحمد،الشربينيالخطيب

انّالخطيبالشربينيمتمدفيقول..المنتتينرافعللّهالحمدالبسملةبعد

الشهيربالآجروميالصنهاجيداوودبناللّهعبدبنمحمد...الشيخمقدمة

نأآصتابنابعضسألني..العربيةعلمفيمختصرأحسنمن!انتلما

..الأجروميةألفاظحلفيالسجيةنوروسميته...شرحاًعليهأضع

ابنقالهكماالمضمرينالظاهرينوالحقيقةالمجازحكميفترقوانما

مغنيهفيهشام

:دي

معتادنسخ

الشافعيالهاديعبدبنعلي

اهـ.070

12:سطرلأاعدد

مشرقي

حمرآ-أسود

رطوبة.

سما03*ه:المقاس

حديث

وعلى،النحوفينقولأولهوفيالحلبيمصطفىمتمدباسمتملكأولهفي

متتلفة.والخطوطتعليقاتهامشه

.8/384الذهبشذرات-2035/العارفينهدية

6/6الاعلام-3/96المؤلفينمعتم

)1557(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

العبر:

الاقات:

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)كو(

1115/2

نحو

النحوفيالهداية

هـ."347ت".درستويةبنجعفربناللّهعبد،درستويةابن

مختصرفهذابعد..آماللمتقينوالعاقبةالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد

ترتيبعلىورتبتهالنحومهماتفيهجمعتالنحوعلمفيمضبوص!

الهداية.وسميته..الكافية

..وهوغيرحدهعلىالساكنينالتقاءفلزمإنالساكنينلالتقاءسا!نة

.بالصواباعلمواللّه

ي:

تعليق

:المقاس11الأسطر:عدد07(ق)37-ص

مشرقي

حمرأ-سودأ

رطوبة-رضةأ

اسم*ه22لأ5

قديم

تعليقاتهامشهعلى

/476الاعلام-3/333المؤلفينمعجم1/446-العارفينهدية

1558()



)!و(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

362

نحو

الكافيةشرحفيالوافية

هـ"715"اتشاهشرفبنمحمدبنحسن!باذيالاسترا

جمالهبمطالعةغريقحمدجلالهعظمةعلىاللّهأحمدالبسملةبعد

فيالكافية!تابشرحتانبعدفاني....وبعدنوالهبجزيلوأشكره

مقتصراثانياشرحتهكثيرةوآبحالتوأجوبةالأسئلةإيرادمعأولاًالنحو

الكافيةشرحفيبالوافيةوسميته..معانيهوشر!ألفاظهحلعلى

وهوانترتيبغيرهاوفيوالمتوسطوالبعيدالقريبفيتستعمللانها...

الأقربللمنادىالهمزةلكنالقريبللمنادىوالهمزة..البعيدللمنادى

ي:

تعليق

أحمدسيدبنعلي

اهـ.550ال!ولربيع

الأسطر:عدد134

مشرقي

أسم31*4:المقاس15

أحمر.-أسوفى

قديم

كَشف)انظرللمؤلفللكافيةالمتوسطيعتبرالشرحالشر!وهذا-ا

(الظنون

المعظمالمخدومبنيحيىللآميرالشرحهذاعملالمؤلفان2()قفيجاء3-

)..(ملك)..(بغرشابنإبراهيم

فقصلب(5-.)قلىإالمخطوص!أولمنالأحمرباللونبإطارالمتنأحيص!3-

.6/35الذهبشذرات-21375/الظنونكشف

2/215الأعلام1/586-المؤلفينمعجم

9155()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الأمورالفنية:

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)!و(

029

نحو

الكافيةشرحفيالوافية

هـا"715ا"تشاهشرفبنمحمدبنحسن،باذيالاسترا

شرحتأنبعدفإنيوبعد..جلالهعظمةعلىاللّهأحمدالبسملةبعد

شرحفيبالوافيةوسميته..ثانياًشرحته..النحوفيالكافيةكتاب

الكافية.

يدلانهيعلملمالوقففيإضربيإضرينامرأةياوفيالوقففيإضربن

المردود...والمحذوفالتنوينعلى

ي:

نسخ.

اسم*33.:المقاس51الأسطر:عدد2لا6

مشرقي

حمر.أ-أسود

زخرفة-تذهيب

رطوبة-أرضة

حديث

اطاراتداخلوالمتنتعليقاتهامشهعلى،أدعيةأولهفي

.6/35الذهبشذرات-20137/الظنونكشف

2/315الأعلام1/586-المؤلفينمعجم

)0156(



)كلو(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعسدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

4101

نحو

الكافيةشرحفيالوافية

هـا"715ا"تشاهشرفبنمحمدبنحسن،باذيالاسترا

يكونوقدلفظياًيكونقدوالكسروالفتحبالضموأولهالأولناقص

.المنصرفغيرقولهوالكسرةوالفتحةبالضمةتقديرياً

الاسمفيالوقفعلىقياساًمضموماًكَانإذاواواًأوم!سوراًكانإذا

.بالصواباعلمواللهالمردودوالمحذوفالتنوينعنبدلأنهيعلملمولأنه

ي:

نسخ.

البوريمحمدبنهلالبنأحمدبنسلاز

اهـ.80لا

142

مشرقي

حمر.أ-أسود

رطوبة-أرضة

سما5.3*23:سلمقاا22:سطرلأاعدد

حديث

الأولناقصتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتن

.6/35الذهبشذرات-20137/الظنونكشف

3/215الأعلام1/586-المؤلفينمعجم

)1561(





قوافي،محي،!



لا



)عر،!،فوافي(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

901

وقوافيعروض

التجنيسأجناس

هـا"308ا"تعليمتمدبنالحسن،العراقي

الأميرإلىالثعالبي...الملكعبدمنصورأبوكتب).......(البسملةبعد

كتابللعبدسنحوقد...الدينناصربنناصرالجيشصاحب

البلاغةأسرارمنهوالذيالمتشابهفيالمواضعبعيدالحجمخفيف

ثلاثةعلىمبنىالكتابهذاإنثم....التجنيسأجناسأحسنومن

....التصحيفيشبهالذيالمتشابهفيالأولفالقسمأقسام

صفاهوأبأصفاهالنعيممن=أبدامستمتعامنيعْالحمىودم

خطاياهمطاياهبخطويمتو=معتمراللّهبيتوجهةأمما

لأسطر:اعدد

قديم.أوربي

سما*ه6.91:المقاس31

حمروأأسود

الخطيبالدينللسانمنهاشعرلأبياتنقول38/ب()قالنسْخةآخرفيجاء

وهيالوزارتينبذيالمشهور

يسآللاأحكامهعنفاللّهتسغل-والأباطليعلوالحق

للباخرزيوأبيات

وأحمرأسودبمدادضعيفنسخيبخطكَتبتقد...وللمعريتمامولأبي

(4)ق/ْعندالنقولاتهذهوتنتهى

3/313المؤلفينمعجم-2/1135الظنونكشف

1621/العارفينهدية-4153/الأعلام

)1565(



في(محروصوفوا)

225:الرقم

وقوافيعروض:الفن

المختصرمشكلاتحل:المخطو!فان

هـ"ا755"تالقيصريمحمدبنعبدالمحسن،القيصري:المؤ!اسم

الإنساننوععلىالطبعسلامةقصرأنعلىللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدا!

.الأوزانضروبصدورهمطيّفيوأظهر

.الدائرةصورةوهذهالمتقاربوهوواحدبحرفلهاالخليلعندوأما:المخطو!نها!

:الماديالوصفبيانات

معتادنسخ:الخطنوع

سم16*21:المقاسمختلفةالأسطر:عدد38:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

حديا:التجليد

.الأنصاريالجيشأبيأبنمتمدالمختصرصاحباسم:ملاحفت

2/313المؤلفينمعجم-3/1351الظنونكشف:المصادر

1621/العارفينهدية-4152/الأعلام

1566()



)عر،ص،فوافي(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالعنمية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

73017/

وكَوافيعروض

والكافيةالعروضعلميفيالرامزة

هـ"626ا"تالخزرجيمحمدبنعبداللّه،الخزرجي

عروضهسميميزانوللشعرالبسملةبعد

كَلهاعشرخمسةقلوأنواعهالفتىيدريهماوالرجحانالنقصبها

.سوىلافرعينجزئينمنتؤلف.

حباًتوسعهالعلمذافيتوسعفالذيوتسعينستكملتوقد

بالدعاءمنهإتحافهمطالعهامنالخزرجيذاعبداللّهوش!أل

نسخ.

اسكداربمدينةالمنقاريمدرسة:الفسخولنالتوقاتيالحافظعمر

هـ12القونهـ1143

سم5.14*5.21:المقاس11عددالأسطر:912-123قاكا

المائية.العلاماتفيهتظهرأوربي

حمروأأسود

قراءة

ورطوبةأرضة

)مملوكَي(قديم

تعليقاتالسطوروبينهامشهوعلىوالتفسيراللغةفينقولأولهفي

علىقراءةوعليهالعثمانيالجلبيللأستاذاللغةفينقولأخرهوفي

الاسكداريالدمشقي

1/046العارفينهدية-1/083الظنونكشف

4/124الأعلام-2/278المؤلفينمعجم

1567()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المخطوطة:بداية

المغطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

وفوافي(عروص)

504/3

وقوافيعروض

العروضفنفيالفوائدرسالة

الأدبوترجمانالعربديوانالشعركانفلمابعدأما:البسملةبعد

فلحصت....الفرعسواهوماالنبعلكاننباتاًالكلامكانلووالذي

خاصةبلجامعةلقواعدهوليستالنافعةالمفيدةالفوايدهذهمن

.....والتقطيعالوزنبمعرفة

أصلهكانمفعولنووزنهأجوادقولهمنهالاستشهادموضع....

فبقيلامه)سكعت(ألفهفذهبتعلاوهوالوتدقطعفاعلاتن

انتهى.مفعولنفخلفهفاعلتنالجزء

معتادنسخ

المارونيالحلبيفرحاتجرمانوسالمطران

لم9711أيلول

:الأ!عدداب(36-49)ق42

حمروأأسود

1568()

كسروان-لويزهدير:النسخمكان

سم11*5151:المقاس3.



)عروص!رفوأفي(

الرقم:

ا!ن:

الفرعي:عنوانها

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسني:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

ا!د:

:ملاضات

:درلمصاا

121/9

وقوافيعروض

أندلسيعروض

هـ"626ا"تالخزرجيمحمدبناللّهعبد،الخزرجي

أنالمختصرهذافيقصدتفقدوبعد...الفقيرقالالبسملةبعد

والستينالثلاثةوالضروبوالثلاثينالأربعالأعاريضعللأذكر

ستةفيهوضعتغالباًالحشوزحافمنلشيءأتعرضولاخاصة

....بيتاوعتشرين

واخرهالاَخرناقص

أويظلهمإلىشمرواإذاتقاربت

مراتثمانفاعلنأصلهالمتدارك

جُمعبالمعنّىالهوىدريدإذغرامتطفئالقومدارك

نسخ.

هـتقديراًا2القرنهـ

51*6.33:المقاس17الأسطر:عددب99-ب49

أوربي

وأحمرأسوفى

حديث!رتوني

بالأحمر.وأوزانهاالأبحرسماءأكتبت-ا

الآخر.ناقصةالنسخةوهذه3-

1/046العارفينهدية-3/374المؤلفينمعجم

4/134الأعلام-3/1135الظنونكشف

)9156(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:نَارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليِد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)عروص،فوافي(

7601/1

وقوافيعروض

أندلسيعروض

هـ"ا626"تالخزرجيمحمدبناللّه/عبدا!رربي

الجايث!بأبيالمعروفمحمداللّهعبدأبوقال....البسملةبعد

فيقصدتفقدوبعد...عليهوأتوكلاللّهحمدأالأندلسيالأنصاري

والضروبوالثلاثينالأربعالأعاريضعللأذكرأنالمختصرهذا

والستينالثلاثة

ذإ:وضأًغرإماتطفيالقدمإركدمرإتلقانفاعلنأصلهالمتدارك

جمح.بالمعنىالهوىدرير

تعليق.

متمدبنعثمان

هـ12القونهـ1681

سم41*21:المقاس61:الأسطرعدد6.1-قامن

المائية.العلاماتفيهتظهرأوربي

وأحمرأسوفى

رطوبة

قديم

العربيةباللغةوأدعيةالحديثفيونقولالشافعيللأمامنقولأولهفي

وفيكثيرةتعليقاتالسطوروبينتعليقاتهامشهوعلىوالتركية

شعر.وأبياتنقولأخره

46ا/ْالعارفينهدية-2/1135الظنونكشف

4/124الأعلام-2/374المؤلفينمعجم

)0157(



)عروص،فوافي(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

792

وقوافيعروض

الخزرجيةالقصيدةشرحفيالبريةربفتح

هـ"269"تأحمدبنمحمدبنزكَريا،الأنصاريزكريا

ز!ريايحيىأبو...ومولاناسيدنا:أقالوالاستعانةالبسملةبعد

وضعالذيللّهالحمدالرحيمالرحمناللّهبسم...الشافعيالأنصاري

00001المنفلومأوزانبهلتعرفالعروضعلم

الخزرجيهذاأيذاتعالياللّهرحمهناظمهاعبداللّهوسأل[...

منالآنصارمنقبيلةوهىالخزرجإلىنسبةوالخزرجيالأنصاري

{...بالدعاءمطالعهاأيمنهإتحافهفيهاالناظرأيمطالعها

نسخ.

الخلوتيالمالكيالحسينيإسماعيل

القونهـ168/1الحجة91/ذي

33الأسطر:عدد33

وحكيثمشرقي

:المقاس

هـ

ك!2317

أسود

يثحك

.الشرحهوامشعلىحاشيةالشرحمعتوجد

8/134الذهبشذرات-3/1337الظنونكشف

1/733المؤلفينمعجم-3/46الأعلام

)1571(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

،فوأفي()عروض

699

وقوافيعروض

والقوافيالعروضعلميفيالكافي

هـ""858"تشعيببنعبادبنأحمد،الخواص

فيكَافيتأليففهذاوبعد.....الإلهامعلىللّهالحمدالبسملةبعد

....والقوافيالعروضعلمي

السحق.الربعشذاعنهبهاشذاالحمقبالراعيليسشتىألف

نسخ.

حمزةنسيبمتمدالسيد

القرنهـ1223

51الأسطر:عدد16

13

:المقاس

هـ

5،9*14

أوربي

أسود

رطوبة

تعليقاتْهامشهوعلىإطاراتداخلالمشكتب

32ا/ْاللامعالضوء-3/925المكنونإيضاح

1/143الأعلام-1/161المؤلفجنمعجم

)1572(



لبلامخ!ا





)لملىمخة(

1564/6:الرقم

بلاغة:الفن

العرباستعارإتتحقيقفيالأرببلوغرسالةعلىتعليق:المخطو!فان

هـا"556"اتمتمدبنيوسفبنمحمد،السمرقندي:المؤ!اسم

بهقصدت....تعليقفهذابعدوإما...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدا!

...العرباستعاراتتحقيقفيالأربببلوغالموسومفيمختصرحل

تجريدتلكفيللمشبهالملايمينومنالمكنيةللاستعارةترشيح:المخطو!نها!

.بالصوابأعلمواللّهالمصرفةللاستعارة

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

بشيرالبوستويبنعبداللّه:الناسخاسم

سم01،ك!ها5.8:المقاس35الأسطر:عددأ!ا4ق-131قامن:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:الاقات

)ممدوكي(قديم:التجليد

مفككةالأوراقوبعضإطاراتداخلالمتنكَتب:تملاف

2/147المضيةالجواهر-3/978المؤلفينمعجم:المصادر

7/914الأعلام-3/49العارفينهدية

)1575(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

الأوراقا:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لملىغة(

325/4

بلاغة

والبيانالمعانيفيالمفتاحتلخيص

هـ"ا973تا"عمربنعبدالرحمنبنمحمد،القزويني

وأولهالأولناقص

علىبهايقتدرملكةالمتكلموفيحسناالكلامتورثآخروجوه

بليغ.كلامتأليف

علىواردةوخواتيمهاالسورفواتحوجميعشاملللبريةدعاءوهذا

.تقدملماالتذ!رمعبالتأملذلكيظهروأكَملهاالوجوهأحسن

معتادنسخ

البوسنويبشيربناللّهعبد

سم5.51*5.22:اتس35:الأ!!د27-13ؤامن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

الكيلانيلعبدالقادرشعربيانأخرهوفيوبقعوبهمفككةأوراقه

الأحمر.بالمدادتعليقاتهامشهوعلى

6/123الذهبشذرات-1/473الظنون!شف

6/291الأعلام-3/693المؤلفينمعجم

1576()



)لملىغة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

461

بلاغة

والبيانالمعانيفيالمفتاحتلتيص

هـا!973ا"تعمربنعبدالرحمنبنمحمد،القزويني

أما...نعلممالمالبيانمنوعلمأنعمماعلىللّهالحمدالبسملةبعد

القسموكَان...العلومأجلمنوتوابعهاالبلاغةعلمكانفلمابعد

صنفماعظمأالسكاكي...صنفهالذيالعلوممفتاحمنالثالث

...المفتاحتلحيصوسميته...فلِه

ذلكيظهروأكَملهاالوجوهأحسنعلىواردةوخواتيمهاالسورفواتح

سبقلماالتذكرمعبالتأمل

155

المشرفةمكة:النسخمكان

هـ01القون

51*5.32:المقاس9الأسطر:عدد

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

تجليدبدون

.تعليقاتسطورهوبينهامشهعلىمفككةوأوراقهتقطعبه

6/123الذهبشذرات-1/473الظنونكشف

6/291الأعلام-3/693المؤلفينمعجم

1577()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لملغة(

1166

بلاغة

والبيانالمعانيفيالمفتاحتلخيص

هـا"973"اتعمربنعبدالرحمنبنمحمد،القزويني

البلاغةعلمكانفلمابعدأما...أنعمماعلىللّهالحمدالبسملةبعد

الذيالعلوممفتاحمنالثالثالقسموكان....قدراًالعلومأجلمن...

يتضمنمختصراًألفت...فيهصنفماأعظمالسكاكي...صنفه

المفتاحتلخيصوسميته...القواعدمنفيهما

علىواردةوخوإتيمهاالسورفواتحوجميعشاملللبريةدعاءوهذا

.تقدملماالتذكرمعبالتأملذلكيظهروأ!ملهاالوجوهأحسن

تعليق

محمدبنمصطفى

هـ11القرنهـ1541

سم51*5.3،:المقاس11الأسطر:عدد86

مشرقي

حمروأأسود

تذهيب،زخرفة

رطوبة

قديم

باسموتملكرمزيحسنزادهباشامحمودباسموتملكنقولأولهفي

،تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنوكتبزادهبكالحصري

نقولأخرهوفيملونةالأوراق

6/123الذهبشذرات-1/473الظنونكَشف

6/291الأعلام-3/693المؤلفينمعجم

1578()



)بملىغة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:ناعنوا

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

5013

بلاغة

للتفتازانيبالمختصرالمسمىالتلحيصشر!علىالحفيدحاشية

هـ"169""نتمحمدبنيحيىبنأحمد،السعدحفيد

نأمعالشكرعلىالحمداختارإنمانحمدكقولهالبسملةبعد

الصدرْانشراحنعمةهناعليهالمحمودأنالعبارةمنالمتبادر

ذكَرهالذيالمعنىخبيربأنأنت....ينبغيكَانأنهزعمفمنقوله

.بالصوابأعلمواللّهتمتأملالعبارةمنغيرظاهرسرهقدسالشارج

تعليق

داودبنيحيىبنمحمد

هـ11:القرنهـ8401

سما*5.913:المقاس33عددالأسطر:88

حديث

وأحمرأسود

رطوبة

قديم

الدين،محيمحمدباسمتملكختمأولهوفينقولأولهفي

المؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيتعليقاتهامشهعلى

هـ988سئة

39الجنانروضات-1/475الظنونكَشف

1/037الأعلام-1/325المؤلفينمعجم

)9157(



)لهلىمخة(

6401/7:الر!ف

بلاغة:الفن

الاستعاراترسالةشرحعلىحاشية:المخطو!فان

)د.ت(الاصبعيأفنديحسين،السرائي:المؤلفاسم

...والبيانالنطقحلاوةالإنساننوعأذاقالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدا!

فيالسمرقنديالقاسمأبو...عملهاالتيالرسالةأنيخفىفلاوبعد

....عصام...عليهاكتب...العباراتبديعةالاستعاراتتحقيق

مقامفيقرينةالجميعتجعلأنولكترشيحسواهوماالقرينةفهواولاً:المخطو!نها!

يكونقدالقرينةالتلخيصصاحبقالولذابالإيضاحالاهتمامشدة

الهاديواللّهمتعددةيكونوقد

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

بشيرالبوسنويبنإللّهعبد:الناسخاسم

هـ11القونهـ8501:النسختاريخ

سم1*5.18150:المقاس21الأسطر:عدد521-451قمن:الأوراقعدد

حديا:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

رطوبة:الآقات

)ممدو!ي(قديم:اتجليد

آخرهفي،بقعوبهمفككةالأوراقوبعضإطاراتداخلالمتن!تب:ملاحفت

نقول

)0158(



)لهلىغة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإفات

اتجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

6401/4

بلاغة

الدينلعصامالاستعاراترسالةشرحعلىحاشية

اهـا"470""تالسيواسيسنانبنإسماعيل،السيواسي

...فيقولوبعد....والسلطانالعظمةذيللّهالحمدالبسملةبعد

لا...العظيمتفسيرالقرانأن...السيواسيسنانالحاجبنإسماعيل

...الدينعصام...وأن...والبيانالمعانيعلمبمعرفةإلا....لبهيعرف

القاسمأبو...الاستعاراتتحقيقفيعملهاالتيالرسالةشرجقد

السمرقندي

مماالقرينةلآنالمصرحةفيوالترشيحالقرينةبينإلتباسلالأنهقوله

....بهالمشبهيلايممماوالترشيحالمشبهيلايم

تعليق

البوسنويبشيربنعبداللّه

هـ11القونهـ8501

سم5.185.01*:المقاس31عددالأسطر:13-قاه301ق

حديث

وأحمرأسود

رطوبة

)مملوكي(قديم

شهرهـمن2301سنةالمؤرخةالمؤلفنستةمنمنقولةنسخةوهي

.شعبانشهرفينسخهاوتمرجب

.إطاراتداخلالمتنوكتب

1/314الأعلام-1/365المؤلفينمعجم

)1581(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)!لىمخة(

0011/1

بلاغة

للتفتازانيالتلخيصعلىالمختصرالشرحعلىحاشية

أهـ"اْ""تهالدينشهاباليزديالحسينبنعبداللّه،اليزدي

نحمدكقوله...البيانوعلمهالإنسانخلقلمنحمداًالبسملةبعد

عليهيقاسولاالميمعنهوعوضالنداءحرفحذفاللّهيافيهالأصل

مثلها.اعطيناماعلىقولهفي

حتىالثانيالتفسيرفيأوالآولالتفسيرفيأماالأولتعرفبدفلا

الحسنذلكلايفوت

تعليق

متمد

هـ11:القونهـ1583

سمك!5.3213:المقاس51الأسطر:عدد3.1-ا

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

حديث

المؤلفنستةمنمنقولةنسخةوهيتقطيعوبهتعليقاتهامشهعلى

أنهكتوقدعمداً.الناسخأبياسمطمسوقدهـ.729سنةالمؤرخة

يظهر.فيماهنديةمشرقيةفأوراقهاالنسخةهذهالأرضة

1/74!االعارفينهدية-1/476الظنون!شف

48/ْالأعلام-2/923المؤلفينمعجم

)1582(



)لهلصكة(

924:الرقم

ا!ن:بلاغة

المفتا!شرحعلىحاشية:المخطو!عضان

غيرأوعلمايكونأنمنعمأ:شيءكَل:قولهأ:البسملةبعد:المخطو!بدا!

وغيرمدوناًيكونأنمنأعمعلماًيكونأنتقديروعلىعلم

...مدوّن

العلامة!لاميكونهذافعلىبوإحدةمفعولاًالكلامفيوليس.....:المخطو!نها!

بالصوابأعلمواللّهالكسائيعلى

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

سمك!0217:المقاس16الأسطر:عدد82:الأوراقعدد

وروبيا:الورقنوع

حمروآاسود:الحبرلون

حديا:اتجيد

التعليقاتبعضتوجد:ملاحظات

هيأخرىمواضيعفيأوراقبعدهوما08ق/عنالكتابمتنينتهي

.نقولعنعبارة

1583()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لملىغة(

بلاغة

أ()بللتفتازانيالمفتاحتلحيصمختصرعلىحاشية

هـ"9أْ!"تالسمرقنديعثمانبنحمدأ،منلازاده

وبوالغالنعمسوابغمنأعطيتناماعلىاللهمنحمدكالبسملةبعد

الفضائليعمالحمدلآنالشكرعلىالحمدأثرنحمدك...الحكم

ضل.والفوا

فالمقدمتانلخأالكلاممنطايفةهي...وآخرهالاَخرناقص

منيتوهموماأصلاًالأخرىعلىاحدهمايصدقلا)!ذا(متبائنتان

...قوله

تعليق

سمأهـ2*ه15:المقاس51الأسطر:عدد61-38من

مشرقي

أسود

ورطوبةأرضه

تجليدبدون

النسخةهذهبأوراقالأرضةعاثتوقد.التعليقاتبعضهامشهعلى

بذلك.الكلماتبعضتأثرتوقد

8/3الذهبشذرات-1/476الظنونكَشف

1/138السائرهالكواكب-1/291المؤلفينمعجم

)1584(



)لملىمخة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

6401/3

بلاغة

للتفتازانيالمفتاحتلحيصمختصرعلىحاشية

هـ"ا9اْا"تالسمرقنديعثمانبنحمدأ،منلازاده

وبوالغالنعمسوابغمنأعطيتناماعلىاللهمنحمدكالبسملةبعد

يعمالحمدلأنالشكرعلىالحمدأثرنحمدكقوله...الحكم

والشكر.ضلوالفواالفضائل

المعينغيرإلىالمعينيتركفيقالإليهبالمتروكالمتروكيقابلأنوالأولى

غيرهْمعالخطابإلىالمعينمعالخطابأو

تعليق

بشيرالبوسنويبنعبداللّه

هـ11:القونهـ8501

سم5.181*5.0:المقاس31عددالأسطر:3787-قاقاحما

حديث

وأحمرأسوفى

رطوبة

)مملوكَي(قديم

التعليقاتبعضهامشهعلى،مفككةالأوراقوبعضنقولأولهفي

.إطاراتداخلالمتنوكتب

8/3الذهبشذرات-3/476الظنونكشف

1/138السائرةالكواكب-1/391المؤلفينمعجم

)1585(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)لم!مخة(

6401/3

بلاغة

للتفتازانيالمفتاحتلحيصشر!المطولعلىحاشية

اهـا9اْ"اتالسمرقنديعثمانبنأحمد،منلازاده

الذيمؤنففكفيناذ!رقدوهوللّهالحمداللّهرحمهالشارحقال

الفيض.بطريقالقلبالخيرفيفيالشيءإيقاعالإلهامألهمنا

الشيءعنيقالالمراموقليلشديدأيعنومطرشدأيذاكعليك

الخصومةوالجدالالخصومةشدةواللدديوجديكادلاقلإذا

العظيموالجزيل

تعليق

البوسنويبشيربنعبداللّه

هـ8501

89-87منق

صقيلأوربي

وأحمرأسود

لأسطر:اعدد

القون:

:المقاس13

هـ11

اك!8152501

رطوبة

مملوكَيقديم

مفككة.الأورإقوبعضإطاراتداخلالمتنكَتب

8/2الذهبشذرات-2/476الظنونكشف

السائرةالكواكب-1/291المؤلفينمعتم

1586()

1138/



)لهلىغة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنني

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:تملاحظا

:المصدر

409/1

بلاغة

المعانيخلاصة

اهـا"950سنةحياً!ان"تحسينبنعثمانبنحسن،المفتي

أما...البيانوحقايقالمعانيعبادهألهمالذيللّهالحمدالبسملةبعد

مننبذمععلقتهالتخصيصعلىالمغرييفرايدمنعقدفهذابعد

المعانيخلاصةوسميته)كَذا(التمتيصشرحعلىغيره

الآصولمنتقدملماالتذ!رمعبالتأمليظهرالمعنيوهذاذلكغير

لابلالدفاتربهايفيلامماذلكوتفاصيلالثلثةالفنونفيالمذكورة

...الغيوبعلامإلاكَنههاعلىالإطلاعيمكن

تعليق

حمدأقرهبنمصطفىبنسليمانبنمحمد

هـ11القونهـ2901

سم14*5.91:المقاس91عددالأسطر:187ا-!ا

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

حديث

وبعضإطاراتداخلالمتنو!تبزادهمصطفىباسمتملكأولهفي

سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيمفككةأوراقه

اهـ950

1/437المكنونإيضاح

1587()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
الفرعي:عنوانها

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

القجليد:

المصادر:

)لملىغه(

1573/2

بلاغة

الترشيحيةالرسالة

الاستعاراتفيالسمرقنديةالرسالة

هـا"888حياً!ان""السمرقنديبكرأبيبنالقاسمأبو،السصرقندي

الاستعاراتمعانيفانبعدأما...العطيةلواهبالحمدالبسملةبعد

فاردتالضبطعسرةمفصلةالكتبفيذكرتقدبهايتعلقوما

مضبوطةمجملةذ!رها

عليهاهزايداًيجعلماوبينتخييلاًإثباتهأوتحقيقيةاستعارةأو

بهوتعلقااختصاصاًأقوىفأيهمابالمشبهالاختصاصقوةوترشيتاً

ترشيحسواهوماالقرينةفهو

نسخ

توقاتبمدينةالمنقاريمدرسة:اتولنالقومناتيالحافظعمر

هـ13:القرنهـ0141

سم5.41كو1521:المقاس37:الأسطرعدد66-65قا!ا

مشرقي

وأحمرأسوفى

ورطوبةأرضة

)مملو!ي(قديم

4401المطبوعاتمعتم-1/853الظنون!شف

5/173الأعلام-2/643المؤلفينمعجم

1588()



)لهلىغة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

النهط:نوع

النسخ:تايلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

التجليد:

:ملاحظات

131/3

بلاغة

المطولفيمابعضعلىالأجوبةفيرسالة

وبعد...البيانوخزائنالمعانيأبوابفتحمنيانحمدك:البسملةبعد

نأ..عبداللّهالسيدزادهدري...الإسلامشلِخالعلماءأعل!اأرادفلما

موضععين..الروسطلابمنالعلومطلبةلامتحانمجلساًيعقد

..لمعينيكونآنالخطابصلوأقولهمنالمطولمنالامتحان

....عليهمعرضناالحقيقةأجوبةمعدقيقةأسئلةمنفانتخبنا

الفعللآصلوالتتقيقالمخاطبالإسنادباعتبارالامتناعالجواب...

رؤيةمعهماتمتنعالفضاعةمنبمثابةالرؤيةأنعلىيدللوفذكر

المتاطب.

هـ13:القونهـ1265

سماه*6.33:المقاس21الأسطر:عددلا65=أ64

أوروبي

وأحمرأسوفى

وزخرفةتذهيب

حديثكرتوني

وهو!ذالسيد()بالظهريةلهعنونكَتابمننقلبالرسالةألحق

واخرالمائةالعواملعلىالتتفةعناخرونقلوالجدلالمناظرةعلمفي

)9158(



)كلمخة(

6401/5:الرقم

بلاغة:الفن

الاستعاراتفيرسالة:المخطوطةعنوان

اهـا987"لاالقوشجيمحمدبنعلي،القوشجي:المؤلفاسم

اللفظأنأعلمواللّه...والإحسانالمنىذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطو!بدا!

لهوضعفيمااستعملأنمركباًأوكانمفرداًالمستعملالموضوع

الحيوانْفيكالأسدالمفردفيالحقيقةمثال:فحقيقة

فيشرُعيةحقيقةأيبالعكسالشرعوفي!ذلكمجازالعبادةوفي:المخطو!نها!

الشرعوفيللدعاءاللغةفيوصفهلأنالدعاءفيشرعيومجازالعبادة

.للعبادة

:الماديالوصفبيانات

تعليق:الخطنوع

بشيرالبوسنويبنعبداللّه:الناسخاسم

هـ11:القرنهـ8501:النسختارنخ

5.01ك!أ8و5:المقاس12:الأسطرعدد031-261:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمروأأسود:الحبرلون

رطوبة:الآفات

)ممدوكَي(قديم:التجليد

مفككة.الأوراقاوبعضإطارالاداخلالمتن!تبا:ملاحظات

5/9الأعلام-1/736العارفينهدية:المصادر

2/522المؤلفينمعجم

)0915(



)جملىمخة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

66015/

بلاغة

الحكيمأسلوبفيرسالة

هـا"049""تباشاكمالبنسليمانبنحمدأ،باشاكمالإبن

رتبناهارسالةفهذهبعدأما....الحكيمالعليمللّهالحمدالبسملةبعد

...المعتبرةالأساليبسايرعنوتمييزهالحكيمأسلوببيانفي

الحكيمالأسلوبفيعدماكماالمعانيلطايفمنالحملذلكمثل

البديعيةالمحسناتمنعدبلمنها

تعليق

سم31*02:لمقاسا91:لأسطراعدد16-85!ا

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

)مملوكي(يمقد

نقولآخرهوفيتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب

ص!الرسولمدحفيالدينمحيديوانمنوأشعارالتركيةباللغة

26قحتىورقتينفي

8/238الذهبشذرات-1/846الظنونكشف

1/133الأعلام-1/148المؤلفينمعجم

)1915(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

)لهلىغة(

117/91

بلاغة

الماضيفيمجازالحالفيحقيقةهوهلالفاعلاسمفيرسالة

)د.ت(الدينمحيبنالسعيدمحمد

فيحقيقةهوهلالفاعلاسمعنسألتفإنكوبعد...البسملةبعد

بكماللّهأقربنيفاعلم.الجميعفيحقيقةأوالماضيفيمجازالحال

حالأيالحالفيحقيقةالفاعلاسمأنعلىالجمهورأن...العين

...منهالمشتقبمعنىالفاعلتلبس

والإماتةوالأحياءوالرزقالخلقمنالأفعالجهاتإنقلناوان....

الحقيقيالحدوثمعنىبحادثةالمرادفليسمتجددةأوحادثةوغيرها

.متجددةبحادثةالمرادبلالعدمبعدالوجودوهو

مغريي

نفسهالمؤلف

هـ13القونهـ1378

سم)16ه*23:المقاس25عددالأسطر:أا20=أا.1ق

أوروبي

وأحمرأسود

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي

جوانبةبروزتالزخرفية

)2915(



)لملغة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

المصادر:

121/16

بلاغة

()الالتعريفحرففيرسالة

اهـا"431"تالبركاتيأحمدبنموسى،النكدوي

وبعد...سيدناعلىوالصلاةمجهولناعرفلمنالحمدالبسملةبعد

تحقيقاتواستقصاءالمهرةالعلماءكَلامتتبعبعدلنالاجفقد

أنهاالآولمسالكأربعةالتعريفحرفمعنىفيأنالبررةالرام

...للحقيقةوموضوعةالخارجيالعهدلامفهيالمعينللفردموضوعة

مطلقاًالمخاطبيعرفهماإلىللإشارةموضوعةأنها:الرابعالمسلك...

وبينبينكمعهوداللفظمفهوممنقسمإلىبهايشارأنوأما....

حاشيةفيالعصامفاضلبهصرجالخارجيالعهدلامفهيمخاطبك

فهمهكذاللاربعةمعنوياًمشتركاًاللاميكونهذافعلىالجامي

.الألبابذويكلاممن

تعليق

:!دالأ!أ013-اب91

مشرقي

وأحمرأسود

حديثكرتوني

3/929المؤلفينمعجم

3915()

6.15823:المقاس91

2/482العارفينهدية



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

)لملغة(

121/17

بلاغة

الو(حرففيرسالة

)د.ت(أفنديخليلالحاج

زبراستقراءبعدلنالاحقد:وبعدوسلاماًوصلاةحمداًالبسملةبعد

نأ:أحدها:أوجهخمسةالو(فيأنالكملكلامواستماعالمهرة

معلقاًلأكرمتكلوجئتنيكقولكتجزملاأنهاإلاحرفتكون

....مقالاتتأربعوفيهبالمجيءالإكرام

ويكونالجزاءلذلكإستلزامهيستبعدمماالشرص!كانإذا...

القاسميةكَمقالةالجزاءلذلكبإستلزامهوأليقأنسبذلكنقيض

لوو!مقالتكيعصهلماللّهيخفلملو)!ذا(صهيبعبدنعم

جميعفيلصهيبثابتالعصيِانعدمأنيعنيعليكلأتيتأهنتني

تأمل.يخفلمأوخافسواءالأزمنة

تعليق

اب02-أ.12

أوروبي

حمروأأسود

حديث!رتوني

سماه*6.23:المقاس25الأسطر:عدد

)4915(



)لملغة(

:121/8الرقم

بلاغة:الفن

والمجازالحقيقةفيرسالة:المخطو!فان

)د.ت(محمدرمزي:المؤلفاسم

إلىفيهاوباشرت...خواندمحلةإلىارتحلتفلماوبعد...البسملةبعد:المخطو!بدا!

الفاهمينالطلابمنلعدةللتفتازانيالمعانيتلحيصشرجالتدرش!

...وغيرهاوالمجازالحقيقةضبطوجهبيانمنهابعضمناسئلفقد

والكنايةالمجازفيالانتقالالتلحيصصاحبالتفتازانيقال...:المخطو!نها!

علىلازمهوحيثمنللازمدلالةلاإذاللازمإلىالملزوممنكَليهما

...المجازدونالكنايةفيجائزةلهالموضوعإرادةأنإلاالملزوم

:الماديالوصفبيانات

تعليق:النهطنوع

سم11*5.17:المقاس37الأسطر:مددملحقةجذاذات:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

سودا:الحبرلون

حديثكرتوني:التجليد

)5915(



الرقم:
ا!فن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

ا!د:

)ملمخة(

117/2

بلاغة

والأخباريالتقييديوالتركيبالوضععقدفيرسالة

)د.ت(الدينمتيبنالسعيدمحمد

وعقدالوضععقدقول!ثممعنىعنسألتنيفإنكوبعد...البسملةبعد

ولديفاعلمالإخباريوالتركيبالتقييديالتركيبوعنالجمل

)...(ستةهناعندهمالمستعملةالألفاظأن...ولكم!ماللّهبارك

...الساكنينبينفيهمجموعاًالصادبسكون

يستلزمولا.مسلمالمضافمعنىعنخارجاًإليهالمضافوكون...

منجزءوهو!يفإليهالمضافمجموعةعنخارجاًيكونأنذلك

.ضرورةكَلهعنيخرجلاوالجزءالمجموع

مغربي.

نفسهالمؤلف

هـ13القرنهـ12لا8

سم5611*23:ساول53:لأ!اعددب5-ب3

وروبيأ

حمروأسودأ

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي

جوانبه.بروزتالزخرفة

6915()



)لهلىغة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

117/18

بلاغة

بالمصدرالخاصوالمعنىالمصدريالمعنىبينالفرقفيرسالة

)د.ت(الدينمحيبنالسعيدمتمد

والمعنىالمصدريالمعنىقولهممعنىعنسألتفإنك.....:البسملةبعد

يستعملالمصدرأنولكمفيكماللّهباركفاعلمبالمصدرالخاص

قدرتهتعلقأعني.تأثيرالفاعلوهوالمصدريالمعنى:الأول.بمعنيين

....الخارجفيلهوجودلانسبياعتباريأمرفهوبالمفعول

الغالبةالعادةجرتالتيأسبابهبمباشرةالشيءطلبوالكسب...

عليهالضنينيدفاجعلجمعهأمكنيماهذااختياراًعقبهابحصوله

الآقدامومزلةالإبهاممضامينمنالمسئلةهذهلأن

مغربي

الحسنيالدينمحيأحمد

هـ13القرنهـ1378

سم56.1*23:سات53:الأ!عددب001=أ1..

قديمأوربي

وأحمرأسوفى

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي

جوانبه.بروزتالزخرفة

حرفينعنعبارةهمابرمزينمائيةعلامةالأوراقوسطفيوتظهر

عرضية.مائيةخطوطمعس!ولبالإنجليزية

7915()



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

)لهلىمخة(

117/16

بلاغة

اللغويالمجازفيرسالة

)د.ت(الدينمحيبنالسعيدمحمد

)!ذاالمجازقولهممعنىعنسألتفإنكوبعد.........:البسملةبعد

اللّهباركفاعلم.وبيانهذلكشرجوأردتبمرتيينوالمجازقرأتها(

في)..(هوالخ...المشفىقولنامثلأن...العينبكموأقرفيكم

...المتدليةالبعيرشفتيلإحدىأسمالأصل

ويعميعمهمعنىإلىمنهالمستعاريلايم)...(معناهعننقلهوهو...

ملايمإلىالعامالمعنىهذامننقلثمالتقييدلعلاقةلهالمستعار

الحكمةهذهفافهموالتقييدالإطلاقلعلاقةبخصوصهلهالمستعار

المؤمن.ضالةفإنها

مغربي

نفسهالمؤلف

هـ13القونهـ1378

سم5.16*23:المقاس35عددالأسطر:ب79

أوروبي

أسود

أرضة

نباتلِةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونبنيجلدي

جوانبهبروزتقدالزخرفة

8915()



)لهلىغة(

:الرف

ا!ن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:ال!!ات

اتجيد:

:ملاصات

:درلمصاا

/3931

بلاغة

والمصباحوالتلحيصالفوائدلبعنالإفصاجشرح

أهـ!"6ْأا"تمحمدبنمحمدبنمحمد،الغزيالديننجم

البسملة.بعد

البيانبفضلهعلمهالإنسانخلقلربحمداً

نعمهوجمتعطاياهعمتكَرمهبديعاًمولىسبحانه

الأطهاروآلهمتمدالمختارعلىصلاتهثم

الختامحسنلنااللّهونسالوالسلامالمحبينوصحبه

معتادنسخ

الشارجابنخضر

هـ01:القونهـ199

سم23*16:المقاس31عددالأسطر:ا-28!اقا

مشرقي

وأحمروأخضرأسود

رطوبة

حديم!ا

نسخةمنمنقولةالنسخةوهذهتعليقاتهامشهوعلىنقولأولهفي

المؤلف.

الناشرمقدمةالسائرةالكواكب-4/918الأثرخلاصة

7/63الأعلام-3/685المؤلفينمعجم

)9915(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

الأوراقي:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

المصادر:

)لملىغة(

257

بلاغة

الحمويحجةلإبنالبديعيةشرح

اهـ"89ْ"اتمحمدبنحمدأبنعبدالحي،العكريالعماديابن

الفهامةوالحبرالعلامةالعالمالإمامشيخنايقول[:البسملةبعد

علماءأعلمبديعيةعلىتعليقةفهذه....الطالبينومفيدالمريدينمربي

00001والبيانالبديع

المثلمقامغالبهايقومالمقاماتفواصلأنعلىذلكبعدوأجمعوا....

الخناصرعليهاتعقدخواتمهاوحسنالساير

الأزهريالقناويمحمد

الأسطر:عدد37

حديث

وأحمرأسوفى

حديث

2034/الأثرخلاصة

3092/الأعلام

)0016(

!اا*42:المقاس43

2/805العارفينهدية

2/67المؤلفينمعجم



)بلىمخة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

لمخطوطة:انهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

المصادر:

702/1

بلاغة

للسمرقنديالإستعاراترسالةشرج

اهـا"181"تيوسفبنالفتاحعبدبنأحمد،المجيري

علمهالمحيطمجازْلعيرهوهوحقيقةالحمدلهالذيللّهالحمد

...الإعجازودلائلالبراعةووجوهالبلاغةبأسرار

أصكلمتعالىواللّهتجريدوالرميقرينةالسلاحالشاكَيفيجعل...[

علىاللّهوصلىالعالمينربللّهوالحمدوالمابالمرجعوإليهبالصواب

كَثير....{تسليماوسلممحمدسيدنا

تعليق

أفنديأحمدبنسعيدمتمد

القونهـ9118

:المقاسلا3:لأسطراعدد

هـ

16*31

أوربي

حمروأأسود

1/172المؤلفينمعجم

1/152الأعلام

)1016(

1/116الدررسلك-



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

النهط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)كلىمخة(

592/01

بلاغة

للسمرقنديالاستعاراترسالةشرح

اهـ"181"تيوسفبنالفتا!عبدبنحمدأ،المجيري

أما...مجازلغيرهوهوحقيقةلهالحمدالذيللّهإلحمدالبسملةبعد

ووشحتهاالاستعاراتفيالسمرقنديرسالةشرحتكنتفقدبعد

لوإهبإلحمدالرحيمالرحمناللّهبسم........الطرايفباللطايف

عطية.كَلأيالعطية

السلاحالشاكيفيجعلالرميعادةللرجلملابسةأكثرالسلاج

تجريداًوالرميقرينة

703-791منق

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

لأسطر:اعدد

وحواشي.تعليقاتهامشهعلى

1/16الدررسلك

1/172المؤلفينمعجم

)1653(

:المقاس26

1/152الأعلام

سم5،14*22



)بلىغة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

1154

بلاغة

للأنطا!يالإستعارةرسالةشرح

اهـا"191"تالاَيدينيمصطفىبن،حسينليتبهقره

...الدقايقبأعلىرشحمنعلىالحقايقأفردلمنالحمدالبسملةبعد

محمود..للمولىالاستعارةرسالةإن..ا"قرهإبن...فيقولوبعد

أفصلهاأنأردت...محتويةكَانتلما..الانطاكي

الحقيقةمنأبلغوالكنايةالمجازأنعلىأطيعواقدأنهمأعلم

للّهبالحمدالكلامولنختم...ببينهالشيءكدعولكونهاوالتصريح

للّهوالحمدالمرسلينعلىوسلاميصفونعماالعزةربربكسبحان...

العالمين.رب

معتادنسخ

أحمدبنمصطفىملا

هـ13القرنهـ2561

سم5.51ك!502.:المقاس23:الأسطرعدد34

حديث

حمروأأسود

رطوبة

قديم

بقعوبهمطموسةنقولأولهفي

1/644المؤلفينمعجم-1/327العارفينهدية

)3016(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)لملىغة(

1575/11

بلاغة

الاستعاراتفيللسمرقنديالترشيحيةالرسالةشرح

هـ"ا49ا"تهشاهعربمحمدبنإبراهيم،الأسفرالِينيالعصام

العطيةلواهبإلحمد...محمدبنالدينعصام...يقولالبسملةبعد

تناسبفيالسورةفيهانزلتالتيالمعهودةالعطيةأوعطية!لأي

.والصلوةالحمدفقرتا

تجعلأنولكترشحسواةوماالقرينةفهوأولاالسامعبهيحضر

بالإيضاحْالاهتمامشدةمقامفيقرينةالجميع

نسخ

سليمانبنمحمد

1352

031-591قمن

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

هـ

سطر:لأاعدد

قديم

.تعليقاتهامشهعلى

1/853الظنون!شف

1/67المؤلفينمعجم

)4016(

القون:

:المقاس91

هـ13

ك!5،025،14

8192/الذهبشذرات

1/66الأعلام



)بلغة(

الوقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

بلاغة

المفتاحتلتيصشرجالمختصر

هـ"397ا"تعبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

إيضاجفيالبيانلتلحيصصدورناشرحمنيانحمدكالبسملةبعد

مضىفيماشرحتقد...التفتازاني...فيقولبعدآما...المعاني

الهمةصرف!يسألوني...المصباحعنبالأصباحوأغنيتهالمفتاحتلخيص

...اختصارهتْحو

علىمشتملةتضمنتهالذيالمعنىإلىبالنسبةالسورمنكلاًوأن

بالحسنىلنااللّهختمالخاتمةحسنعلىومنطويةالفاتحةلطف

هـ13القونهـ0126

سم17ك!27:المقاس51الأسطر:عدد331

مشرقي

وأحمرأسوفى

ورطوبةأرضة

حديث

آخرهوفيطياراتوبهتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب

الرسولمدحفيالفرزدقشعرقصيدة

6/931الذهبشذرات-1/474الظنونكشف

7/921الأعلام-3/984المؤلفينمعتم

)5016(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لهلىغة(

109

بلاغة

المفتاحتلحيصشرحالمختصر

هـا""397عبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

إيضاجفيالبيانلتلحيصصدورناشرحمنيانحمدكالبسملةبعد

تلخيصمضىفيماشرحتقد...التفتازاني...فيقولبعدو...المعاني

نحوالهمةصرفيسألوني...المصباحعنبالأصباجوأغنيتهالمفتاح

...اختصاره

إلىبالنظرموقعهوقعذلكمنكلاًأنيتذ!رهايظهرفإن

الذيالمعنىإلىبالنسبةالسورمنكلاًوأنالأحوالمقتضيات

الخاتمةحسنعلىومنطويةالفاتحةلطفعلىمشتملةتضمنته

معتادنسخ

سم13ك!5.02:المقاس21الأسطر:عدد.18

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

حديث

أورإقهوبعضحديثوبخطحديثورواعلىفهرسأولهفي

باسمآخروتملك،حمدأبنخليلباسمتملكأولهوفيمفككة

المطموسة،التملكاتوبعضالنتوفينقولأولهوفيحسنشريف

تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنوكتبتعليقاتهامشهعلى

الرصاصبالقلمحديثة

6/931الذهبشذرات-1/474الظنونكَشف

7/931الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

)6016(



)بلىغة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاتيخ

:الآوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

بلاغة

المفتاجتلخيصشرحالمتتصر

هـا"397ا"تعبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

إيضاحفيالبيانلتلحيصصدورناشرحمنيانحمدكالبسملةبعد

مضىفيماشرحتقد...التفتازاني...فيقولبعدأما...المعاني

الهمةصرفيسألوني...المصباحعنبالأصباحوأغنيتهالمفتاجتلخيص

.اختصارهنحو

بالنسبةالسورمنكلاًوأنالأحوالمقتضياتإلىبالنظرموقعهوقع

علىومنطويةالفاتحةلطفعلىمشتملةتضمنتهالذيالمعنىإلى

الخاتمةحسن

تعليق

سلطانيةمدرسةفيرومأرضالنسخولنمصطفىبنحسنبنإسماعيل

هـ12القونهـ0113

سم5.2316*:المقاس17عددالأسطر:237

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

حديث

مفككةوأوراقهتعليقاتهامشهعلى،والنحوالبلاغةفينقولأولهفي

6/931الذهبشذرات-1/474الظنونكشف

7/913الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

)7016(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:أسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

:ملاحظات

:درلمصاا

)لملىغة(

017

بلاغة

المفتاحتلخيصعلىالمطول

هـ"ا397"تعبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

...البيانوحقائقالمعانيدقايقألهمناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

يمكنلابلالدفاتربهايفيلامماذلكوتفاصيلالثلاثةالفنون

.الغتِوبلعلامإلاكنههاعلىالإطلاع

تعليق

خيرالدينبنمصطفى

هـ01صا2

الأسطر:عدد292

مشرقي

أسود

رضةأ

القرن:

:المقاس13

هـ11

ك!2515

مذهبالمتنحولالإطار

!اتبها.يعرفلاقليلةوتصحيحاتتعليقاتوتوجد

6/931الذهبشذرات-1/474الظنونكَشف

7/931الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

)8016(



)لهلىمخة(

184:الرقم

بلاغة:الفن

المفتاحتلخيصعلىالمطول:المخطوطةعنوان

هـ"ا397!اتعبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد:المؤ!اسم

.البيانودقائقالمعانيحقائقألهمناالذيللّهالحمد:المخطو!بدا!

البالتوزيعمعالفرايدمنونظمهالفوائدمنجمعهأردناماوهذا:المخطو!نهاقي

وتواتروالفتنالافزاعوتكاثروالمحنالأحزانوتفاقمالأحوالوتشتت

ملالاًالطبعأورثتحوادث

:الماديالوصفبيانات

معتادنسخ:الخطنوع

سم18كر28:المقاس27الأسطر:عددم!ا47:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمروأاسود:الحبرلون

حديث:التجليد

الخطبنفسحواشيهفيتعليقاتعليهتوجد:ملافت

6/931الذهبشذرات-1/474الظنونكشف:المصادر

7/913الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

)9016(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لهلىغة(

464

بلاغة

المفتاحتلحيصعلىالمطول

هـ"397ا"تعبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

البيانودقايقالمعانيحقائقألهمناالذيللهالحمدالبسملةبعد

.الإحسانوروايعالأياديببدايعوخصنا

جلتتعالىاللّهلكنكلالاًوالخاطرملالاًالطبعأورثتوحوادث

.المرامبهذاالفوزلناوخقق.للاتماموفقناقدحكمته

ونسخ.تعليق

سم51*27:المقاس51الأسطر:عدد5..

مشرقي

حمروأأسود

ورطوبةأرضة

تجليدبدون

متمدباسمتملكأولهوفيتعليقاتالسْطوروبينالهوامشعتلى

اهـ013سنةعبداللّه

6/931الذهبشذرات-1/474الظنونكشف

7/913الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

)1615(



)بلىمخة(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطهّ:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

946

بلاغة

المفتاحتلحيصعلىالمطول

هـ"ا397""تعبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

الحذروكمالالنظرُكحدةالعقليوالمتعدد...وأوله...الأولناقص

...السفاد0وإخفاء

واخره....الأخرناقص

وخطىفقولهقواهامنونقصتفيهاأثرلأقدبالخطىالمطايامزاولة

...قولهعلىلاسرىعلىعطفالمهرية

سم71ك!26:لمقاسا91:لأسطراعدد145

مشرقي

حمروأأسود

رطوبة

حديث

والاَخر.الأولوناقصتعليقاتسطورهوبينهامشهعلى

6/931الذهبشذرات-1/474الظنونكَشف

7/912الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

)1611(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لملغة(

بلاغة

المفتاحتلحيصشرحالمطول

هـ"397"اتعبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

...البيانوحقائقالمعانيدقايقألهمناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

والمعارفالعلومبحقائقالتمليهو...بالتقديمالفضايلأحقفإنوبعد

إلىالمنسوبالمفتا!تلحيصكتابأشرحأن...المعانيعلمسيمالا...

الخطيبْالقزويني...

فيالمذكَورةالأصولمنتقدملماالتذكرمعبالتأملذلكيظهرقوله

يمكنلابلالدفاتربهايفيلامماذلكوتفاصيلالثلثةالفنون

.العيوبلعلامإلاكنههاعلىالإطلاع

معتادنسخ

الطائيعبدالقادر

هـ13:القرنهـ0011

سما17ك!ه5.23:المقاس21عددالأسطر:167

مشرقي

وأحمرأسود

ورطوبةأرضة

)مملوكي(قديم

المؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةالنسخةوهذهتعليقاتهامشهعلى

مفككةأوراقههـوبعض748سنة

6/931الذهبشذرات-1/474الظنونكَشف

7/921الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

)1612(



)بلىمخة(

الرثم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الاَفات

اتجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

998

بلاغة

المفتاحتلخيصشرجالمطول

هـ"!397ا"تعبداللّهبنعمربن،مسعودالتفتازانيالسعد

...البيانوحقائقالمعانيدقايقألهمناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

والمعارفالعلومبحقائقالتمليهو...بالتقديمالفضايلأحقفإنوبعد

إلىالمنسوبالمفتا!تلخيصكتابأشرحأن...المعانيعلمسيمالا...

الخطيب.القزويني..*

المذكورةالأصولمنتقدملماالتذكرمعبالتأملذلكيظهرقوله

يمكنلابلالدفاتربهايفيلامماذلكوتفاصيلالثلثةالفنون

.العيوبلعلامإلا!نههاعلىالإطلاع

تعليق.

هـ11:القرنهـ8701

سم18*93:المقاس23عددالأسطر:231

مشرقي

وأحمرأسود

ومقابلةقراءة

رطوبة

)مملوكي(قديم

هـ076سنةمقابلةبهتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكَتب

وقدالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيتركَستانبكلستان

مرادخانْالسلطانعصرفيالنستةهذهنسخت

6/931الذهبشذرات-1/474الظنونكشف

7/921الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

)1613(



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم
المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماديالوصفبياثات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)لملىمخة(

309

بلاغة

المفتا!تلحيصشرحالمطول

هـا"397"اتعبداللّهبنعمربنمسعود،التفتازانيالسعد

...البيانوحقائقالمعانيدقايقألهمناالذيللّهالحمدالبسملةبعد

والمعارفالعلومبحقائقالتمليهو...بالتقديمالفضايلأحقفإنوبعد

المنسوبالمفتاحتلحيصكتابأشرحأن...المعانيعلمسيماولا...

الخطيبالقزويني...إلى

المذكورةالأصولمنتقدملماالتذكرمعبالتأملذلكيظهرقوله

يمكنلابلالدفاتربهايفيلامماذلكوتفاصيلالثلثةالفنون

.الغيوبلعلامإلاكنههاعلىالإطلاع

يراًتقد9-8:لقونا

سم71*53:سلمقاا72:سطرلأاعدد961

مشرقي

حمروأسودأ

رطوبة

يمقد

اخرهوفيتعليقانتهامشهوعلىوالفارسيةالعرييةباللغةنقولأولهفي

المؤلفنسخةمنمنسوخةنسخةوهيوالفارسيةالعربيةباللغةنقول

هـ748سنةالمؤرخة

6/931الذهبشذرات-1/474الظنونكشف

7/912الأعلام-3/984المؤلفينمعجم

)1614(



!،ض





)،نحد!(

الرقم:

الفن:

المخطوطة:عنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

335/3

وضعا

الوضعفيالعضديةالرسالةشرح

هـا"888حياًا"كانالسمرقنديبكرأبيبنالقاسمأبو،السمرقندي

...الكلامأوضاعبمعرفةالإنسانخصالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...العضديةالنهارفيالشمسظهوروظهرالأمصارفيشاعفلماوبعد

المرابم.هذاتتميمفيالخوضأردت

وأخرهالآخرناقص

يكونوقدوبالذاتقصداًملحوظةيكونقدالمعانيأنفنقول

...بلبذواتهاغيرمقصودةتبعاًملحوظة

معتادنسخ

12-هـاقمن

مشرقي

وأحمرأسود

رطوبة

53:الأسطرعدد

حديث

الأحمر.بالمدادتعليقاتهامشهعلى

1/898الظنونكَشف

2/643المؤلفينمعجم

)1617(

5.15*5.23:المقاس

5/173الأعلام



الرقم:
الفن:

المخطوطة:عنوان
المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

)،نحم(

348

وضع

الوضعفيالعضديةالرسالةشرح

هـا"888حياًا"!انالسصرقنديبكرأبيبنالقاسمأبو،السصرقندي

الكلامأوضاعبمعرفةالإنسانخصالذيللّهالحمدالبسملةبعد

علىوالصلاةمعانيهوظروفكَلمتهصولأالحروفوجعلومبانيه

....الأفعاللمحاسنالجامعوالحبمالفضلمصدرمنالمشتق

بالجزئيةالحكمأنوهوالأوهامببعضيخطرأنعسىمابدفع...

ماباعتبارهوإنماللألفاظوأمثالهاوالموصوليةوالعلميةوالكلية

الجزئيْفيلاستعمالهيتوهمأنفيحتمل....المعانيفيهااستعمل

نسخ.

هـ12القونهـ1184

سم41*52:المقاس51:الأسطرعدد22

وحديثمشرقي

وأحمرأسود

حديثما

ب21/ق:والثانيب01/ق:الأولمنهاموضعينفيخرميوجدا-

5/173الأعلام-1/898الظنونكشف

2/643المؤلفينمعجم

)1618(



ليبا!يان!أ



-



(لصجمانحيات)

117/02:الرقم

.تضيار.نا:لفنا

العددفيرسالة:العنوان

)د.ت(الدينمحيبنالسعيدمحمد:المؤلفاسم

ماهيته.وشرحالعددتعريفعنسألتفإنكوبعد.....البسملةبعد:المخطوطةبداية

الوحداتمناجتمعماالعددأنولكبمفيكماللّهباركفاعلم

طرفيهأيحاشيتيهمجموعنصفساوىماهوالعدد:وبعبارة

...السواءعلىالبعيدتينأوالقريبتين

زوجأشبهالواحدغيرفردعددإلىالتقسيمبهوصلإنهحيثومن...:المخطوطةنهاية

فيإثنانوهوأخرىفردضربومنتارةزوجضربمنمركبةفهيالفرد

والفرد.الزوجزوجبقيقولناصحفلذلكأربعةفيثلاثةأوستة

:الماديالوصفبيانات

مغربي.:الخطنوع

نفسه.المؤلف:الناسخاسم

هـا278:النسختاريخ

سما561ك!23:المقاس53:لأسطراعددأ301-ب201:لأوراقاعدد

اوروبي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

نباتيةالشكلبيضاويةمضغوطةميدالياتوسطتهاللونّبنيجددي:القجليد

جوانبه.بروزتقدالزخرفة

)1631(



(لصلمانحيات)

111/3:الرقم

ضياتل!دا:الفن

.الحسابعلمفيرسالة:العنوان

وعشراتآحادمنازلأربعةعلىالحسابأنّاعلم:إلبسملةبعد:المخطوطةبداية

منوالعشراتتسعةإلىواحدمنلاَحادفالحد.وألوفوميئون)!ذا(

منوالألوفتسعمائةلىإمائةمنوالميئون)كَذا(تسعونلىإعشرإت

...آلافتسعةإلىألف

إثنا!م:لكقيلإذامثالهالآحادفيالآحادثمالعقودفيالآحادثم...:المخطوطةنهاية

إثنينثمثلاثةفيعشرةثمعشرةفيعشرةفاضربعشر؟ثلاثةفيعشر

وستةمائةفيكونذلكيجمعثمثلاثةفياثنينثمعشرةثلاثةفي

.هذاعلىالباقىفقسوخمسين

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سمأ)3محاك!ا8:المقاس81:الأسطرعددب69-أ9قاه:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.أسود:الحبرلون

فقط.الأسفلالجزءفي!رتوني:التجليد

وهيالفرائضعلمفيمسائلآخرها()فيبالرسالةألحق:ملاحظات

.(أ79-ب69من)ق

)1623(



(لصيانحيات)

:0301الرقم

ضياتردا:الفن

إلحسالافيالبهائيةالرسالةشرج:العنوان

أهـ"ا.680تا"سليمانبنبكرأبىبنالرحيمعبد،المرعشى:المؤلفاسم

بعدأما...الأفهامأقسامهجذوريجمعلامنيانحمدكالبسملةبعد:المخطوطةبداية

علم!انلماالمرعشىسليمانبنبكرأبيبنالرحيمعبد...فيقول

..رسائلهمنالبهائيةالرسالةو!انت...العلومأجلمنالحساب

...المسامحاتأبنيأنوأردت

ولاستخراجالمطلوبوهوذراعونصفذراعاًعشرأثنىمجموعةفالرمح:المخطوطةنهاية

الكبير.!تابنامنبراهينهامعتطلبالأخرطرقونظائرهاالمسئلةهذه

:الماديالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

.معتادنسخ

اهـ315

سمأ3*81:سلمقاا12:الأسطرعدد118

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ولة.جد:لفنيةالأمورا

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

مفككة.أوراقهوبعضالحسابفينقولأولهفي:ملاحظات

.3/912المؤلفينمعجم1/563-العارفينهدية:المصادر

)1633(



(رجماضيات)

:1201الرقم

ضياترنا:لفنا

لمعونة.ا:نلعنواا

هـا".581"تالدينعمادبنمحمدبنأحمد،الهائماجم!:المؤلفاسم

علمفيرسالةفهذهبعدأما...نعمايةعددللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

علمتعريفافيالأولىمسايلفيهاالمقدمة...بالمعوتْةوسميتهاالحسْاب...

.الحساب

نأإلىوهكذاالثالثيبقالثالثةالجملةثمالثانيالحرُفيبقالثانية:المخطوطةنهاية

الإسميكنالحروفالأخيرفر!بالحرففيبقيالأخيرةالجملةيطرح

المضمر.

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم*ه31:المقاس21الأسطر:عدد912:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

ولة.جد:لفنيةالأمورا

رطوبة:الآقات

.()ممدوكييمقد:لتجليدا

هـ.197سنةالمؤرخةالمؤلفنستةمنمنقولةنسخةوهيمفككةأوراقه:ا*حظات

.ا9/7ْالذهبشذرات-3/1743الظنون!شف:درلمصاا

.1/336الاعلام-1/384المؤلفينمعجم

)1624(



هيئ!



*لأ

ع



)هيفة(

/76013:الرقم

:هيئة.الفن

الجيبية.أعمالافيالفتحيةالرسالة:العنوان

.هـا"219تا"أحمدبنمحمدبنمحمد،الماردينىسبط:المؤلفاسم

بالرلمجعالعملفيرسالةفهذهوبعد...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الفتحيةبالرسالةسميتهاوخاتمةباباًوعشرينمقدمةعلىمشتملةالمجيب

الجيبية.أعمالفي

وانتوسطهعندالليلمنالباقيبقيالمستقيلالشروقمطالعمنمطالعة:المخطوطةنهاية

الفجر.وقتأولتوسطالفجرحصتهساوى

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

محمدبنعثمان:الناسخا!

اهـ.711:النسختاريخ

اسم4*31:المقاس91الأسطر:عدد21-16قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبر

رطوبة.:الآَفات

قديم.:التجليد

عثمانباس!اتملكختمأولهوفيالسطوروبينكثيرةتعليقاتهامشهعلى:ا*حظات

الفقه.فيالمختارالدرمننقولآخرهوفي

.2/242الطالعالبدر2/218-العارفينهدية:المصادر

.3/624المؤلفينمعجم

1637()



)هيلة(

/1723:الرقم

:هيئةالفن

الهجريما.التفويمفيرسالة:العنوان

)د.ت(.الدينمخيبنالسعيدمحمد:المؤلفاسم

فاطرحالمحرميدخليومبأيأردتإذاالإبنأيهاوبعد...البسملةبعد:المخطوطةبداية

بقيوما21(0،)بمعرفتهأردتالذيبغيرعامهاكلهاالهجرةسنين

بعضهاوضربحلهاأيبسطهابعدوسدسبىوخمسأربعةفيفاضريه

...بعضفي

كلهافتطرحالمذكورالمثالفيوسبعينأربعةعلىواحدزدنافإذا...:المخطوطةنهاية

زالفقدالاثنينعلىتقفالخميسبيومبهاأبدأخمسْةوتبقيسبعةبسبعة

العربي.العاممدخلمسئلةعنالغبار

:الماديالوصفبيانات

مغريي.:الخطنوع

الدينمحيبنأحمد:الناسخاسم

اهـ.278:النسختاريخ

سما6!ه*33:المقاس25:الأسطرعددب501:الأوراقعدد

وروبي.أ:الورقنوع

.اسود:لحبرا

رضة.أ:الاَفات

قديم.:التجليد

المالكيالعربيبنبكرأبيعنمنقولةفوائدالرسالةهذهوبآخر:ملاحظات

حديث.بخط

)1628(



هيفة(

/76014:الرقم

:هيئة.الفن

.الإسلاملمواقيتالموضوعالتامالربعفيرسالة:العنوان

هـا".777ا"تمحمدبنإبراهيمبنعلىالشاطر،افي:المؤلفاسم

رسالةفهذهوبعد...بجلالهيليقحمداًللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

المسماهالآلةعلىالمرسومالرسومأسماءفيهاأذكَرمختصرة

أعمالها.وبعضالصفإيحذاتالشماليبالاسطرلاب

عشرالأثنيالبيوتوتسويةالمطالعمعرفةفيخاتمة...وآخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

المفروضالوقتفيالمآخوذالارتفاعمقدارعلىالشمسجزءتضعأنوهى

افق.منوقعفماالمقنطراتعددمن

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

محمد.بنعثمانّ:الناسخاسم

اهـ.171:النسختاريخ

سما4*12:المقاس91:الأسطرعدد22قكا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

رطوبة.:الإقات

قديم.:التجليد

فينقولاخرهوفيالآخرناقص،تعليقاتسطورهوبينهامشهعلى:ملاحظات

وال!يتة.الحساب

6/253.الذهبشذرات1/866-الظنون!شف:ا!در

.4251/الأعلام2/938-المؤلفينمعجم

)9163(



)هيفة(

/76012:الرقم

:هيتةالفن

الهيئة.فيرسالة:العنوان

الذيالبخشفنقولبعدوأما...حالكلعلىللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

قوسيسمىبالرسومالمحيطوالقوسالمركزيسمىالخيطفيه

.الارتفاع

الطفلعرضمساللمثلالمتبدىعلىلعصوبتهاأموراًحذفتأولهفائدة:المخطوطةنهاية

صلها.أعليهاسهلالمقدمةهذهقرأفمنالكوا!بوحال

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

محمد.بنعثمان:الناسخاسم

اهـ.168:النسختاريخ

51-ااقامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبر

أسمبم!314يتق:لمقاا91:لأسطراعدد

رطوبة.:تفالآا

قديم.:التحليد

آخرهوفيكثيؤتعليقاتهامشهوعلىعثمانباسمتملكختمبه:ا*حظات

.الرياضوزهرةالمصابيحكتابمنالحديثفينقول

(0163)



)هيفة(

156:الرقم

هيئة:الفن

الهيئةفيالنصيريةالتذ!رةشرح:العنوان

هـ!".085حياً!"كانالحسينبنمتمدبنالحسن،النيسابوريالنظام:المؤلفاسم

والسمواتالأرضخلقفيالمتفكرينمنجعلناالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

الهدىاتبعمنعلىوالسلامالسبلأقوملىإالمافىيعلىوالصلاة:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

طاهر.ومحمد،ربيعىمحمد:الناسخاسم

اهـ531:النسختاريخ

سما*357:المقاس27:الأسطرعدد313:الأوراقعدد

حديث:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

حديث:التجليد

:ملاحظات

:درلمصاا

الفاطمي.النمطعلىالغلافتجليد

كاتبها.يعرفلاالرسالةمتنعلىالتعليقاتبعضتوجد

الرسالة.بآخرالمرفقةالفلكيةالخرائطبعضتوجدكما

-ا23/13الشيعةأعيان

1/193-الظنونكَشف

(1631)

.1/585المؤلفينمعجم

.3/216الأعلام



)هيفة(

315/1:الرقم

:هيئةالفن

هكذا(بالمقنعالمسماهسعيدبنمحمدلمنظومةشرح)هوالمقنعشرح:العنوان

الديباجة.فيجاء

.أهـ""917تا"اللّهعبدبنمحمدبناحمد،الورزازي:المؤلفاسم

مجيبالخائفينالمذنبينملجأالعالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الأوقاتإلىبهاليهتديالزاهراتبالنجومالسماءزينالمضطريندعوة

...الجهاتعلىبهاويستدل

وآخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

بالشيطيوسميهلكإذا)..(الهلاكهوالذيالشيطمنمآخوذوقيل...

تعالىاللّهأمرإمتثالمنامتنعلأنهمعصيةعلىلهلاكههذاعلى

..بالسجود

:الماديالوصفبيانات

مغريي.:الخطنوع

سما4*2.:المقاسمختلفة:الأسطرعدد64-ا!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:لحبرا

رضة.أ:تفالآا

بدون:التجليد

الاَخر.ناقصأهـ،164سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخة:ا*حظات

.1/277المؤلفينمعتم:المصادر

1632()



)هيفة(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإقات

التجليد:

:تلملاحظاا

:درلمصاا

1501

للجغمينيالهيئةفيالملحصشرح

.هـ"ا084نحو""القاضيبنمحمودبنموسى،زادهقاضى

أقسمفلاوبعد...ضياءالشمسجعلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

ولقد...هذازماننافيإنهعظيمتعلمونلولقسموإنهالنجومبمواقع

حتى...الهيئةفيبالملحصالمسمىالمختصرتلقت..كتبفيهاصنفت

لشرحه.تصدى

الساعاتدقائقمندقيقةخماسأ،وثلثدقيقةإلاساعةوعشرونهـاحدى

.الحسابفيداريةلهمنعلىيخفىلالماالسيدإليهذهبماعلى

دي:

وتعليق.نسخ

سما6بم!52:سالمقا9:الأسطرعدد176

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

)مملو!ي(.قديم

مفككة.وأوراقهتعليقاتهامشهعلى

3/379.المؤلفينمعجم-3/9181الظنونّكشف

.7/328الأعلام

1633()



)هيئة(

011:الرقم

:هيمةالفن

الفلك.في!تاب:العنوان

د.ت.الساعديماجدبنمتمد،الساعدي:المؤلفاسم

فيالكتابهذا..نسْتعينوإياكنعبدإياكالدينيومملك:البسملةبعد:المخطوطةبداية

البروالبحرمعلمالساعديماجدبنمحمد...تآليفمنالبحرالفلكعلم

والمطلعالجاهبينماوالتنزيلالجمعفيوالعرضالطولمعرفةبيانفي..

...سوىالطولمعوالطولسوىبجمعالعرضمعالعرض

عنيسقطلمإذاالطالعفييكونالذيماالكو!بعلىأيضاًيفعلولا...:المخطوطةنهاية

نظرإليهينظرالذيبينهودلالةالكو!بذلكعلىالضميرفإندرجة

)!ذا(سوسدورالثانيالدليل:القوةمنالثانيجميعاًالدليلإليهما

من.وغيره

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سمألا*22:المقاسمختلفة:الأسطرعدد385:الأوراقعدد

وأوروبي.مشرقي:الورقتْوع

حمر.وأأسود:الحبر

وبلل.ورطوبةأرضة.الآفات

قديم:التجليد

الفلكفيجداولأولهوفيبقعوبهمفككةاوراقه:ملاحظات

)1634(



)هيئة(

215/2:الرقم

:هيئةالفن

.الميقاتفيمقرعأبيعلمفيالمقنعشرحمختصر:افان

.اهـ!"980تا"محمدبنسعيدبنمحمد،المرغتي:المؤلفاسم

...والنهارالليلأوقاتعلم...علينامنّالذيللّهإلحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بمصابيح.السماءوزينالاعتبارروضةأزهار

نأالأئمةبعضذ!روقد...الثلثمقامعلىمائةتسعتقسمأنوذلك....:المخطوطةنهاية

.....الساعةثلثعشروهويزيدما)......(هوهدْا

:الماديالوصفبيانات

مغربي.:الخطنوع

هـ.1381:النسختاريخ

سمأ4*2.:تسامختلفةأسطر:لأ!اعدد39-46:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبر

ارضة.:الآفات

التجليد:

:درلمصاا

بكون

.3/324المؤلفينمعجم3/692-العارفينهدية

.6/913الأعلام-3/548المكنونإيضاح

1635()



)هيفة(

:1801الرقم

:هيئة.الفن

السنية.الهيئةفيالسنيةالهيئة:لعنوان

هـا".19اا"تمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيلالجص:المؤلفاسم

في!تابهذا...نعلمنكنلمماعلمناالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

السنية.الهيئةفيالسنيةبالهيئةوسميته..الآثارمناقتبستهال!ثيئةعلم

وظلمةونورورءلحماءمنقالالخلقخلقمماعمربناللهلعبدقلتقال:المخطوطةنهاية

عمر.ابنقالكمافقالذلكعنعباسبنفأتيت

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

بكر.أبيبنعثماناللّهعبد:الناسخاسم

اهـ901:النسختاريخ

الأسطر:عدد61:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

.أسود:الحبر

بلة.مقا:لطيمةالأمورا

أسم*5525.5.:المقاس23

رطوبة.:الآقات

حديا.:التجليد

أهـ.411سنةللناسخومقابلةتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

.851/الذهبشذرات02-2/47الظنون!شف:ا!در

.3103/الاعلام-3/82المؤلفينمعجم

1636()



الكيمياء



.

.



)الميمياء(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تايلخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

المصادر:

568

الكيمياء

الذهب.زراعةفيالمكتسبشرحفيالطلبنهاية

بعدها"اهـ.أو743ا"تأيدمربنعليبنأيدَفر،الجلدكي

وضعناثم...والمعلولاتالعللعنتعالىالذيللّهالحمدالبسملةبعد

وضعناالأ!سيرثمتحقيقالمنيرفيبالشمسالمسمىمصحفنا

علىا!للعنالآناالمكتسبشرحفيالطلببنهايةالمسمىهذاكتابنا

!لهوجدناهالذهبزراعةفيالمكتسبهوالذيالكتابهذامتن

..الصوابعلى

الصراطهواللّهعلىوالتو!لالمتينالأصلهواللّهعلىوالاعتماد...

المقصودهولىتعابجانبهوالتمسكالمبينالنورهوبهوالاهتداءالمستقيم

...العظميوالنهايةالقصوىالغايةفهو

ي:

نسخ.

هـ.799الأول!جماديأ3

سمأ7!5*53:تسامتتلفة:لأ!اعدد103

مشرقي.

حمرأ-أسود

1/723-العارفينهدية

2/1811-الظنونكشف

.5/5الأعلام

.1/415المؤلفينمعتم

)9163(



.



ألحياء



-



)1!يا!(

144:الرقم

حياء.أ:الفن

.(ا)بالكبريالحيوانحياة:العنوان

هـ"!.808"اتعيسىموسىبنمحمد،الدميري:المؤلفاسم

.-وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

فصفي..الأسدينوصورةصورتهنفسدانيالانّفقالتلكعلماً

انتهى.ذلكفيعليهاللهنعمةينسىليلاخاتمه

رأيت!دمعاويهّلهفقالبموتهاسرهموهورحماًبهالنا!طأمسقبره:المخطوطةنهاية

.الأولالجزءآخرالعذرىلبيدبنعثيرةقالالميتفمنعجباً

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سما6*42:المقاس33:الأسطرعدد166:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبر

رطوبة.:تفالاَا

حديث.:التجليد

القيراطياسحقأبوالدينبرهانمنالدميريلمؤلفاتمد!اخرهفي:ملاحظات

.الأولناقص،تعليقاتهامشهوعلىنقولآخرهوفي

.7/97الذهبشذرات/696-1الظنونكشف:اهـدر

.7/181الاعلام-3/743المؤلفينمعجم

)1643(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

:افنوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

الاقات:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

)1!يا!(

1301

أحياء.

.(أ)جىالكبرىالحيوانحياة

هـ".808ا"تعيسىموسىبنمحمد،الدميرى

!تابفهذاوبعد...الإنساننوعشرفالذيللّهالحمدالبسملةبعد

..الخيلسابقالرهانفيالحكموتبين...تصنيفهأحديسألنيلم

حيوةوسميتهالشأنهذافيكتابوضعفي...اللهفاستخرت

.الحيوان

عندهماجميعسمعالاظفربمحدثكَانلأنهالمحدثينأكابرمنسيفنة

شئ.عندهيبقىلاحتىوكتبه

ي:

نسخ.

اهـ.292

913
سمأ8*5.52:لمقاسا3كا:لأسطراعدد

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

قديم.

آخرأهـ،وتملك370سنةالعاملخالونابنمحمدباسمتملكأولهفي

للزمخشرىشعروأبياتنقولأولهاهـوفي192سنةأفنديعلىباسم

حديثبخطورقتينوأولهالآخروناقصمفككةوأوراقهوغيره

ومخالف.جديدبخطالأخيرةوالورقةتعليقاتهامشهوعلىومتالف

.7/97الذهبشذرات1/696-الظنونّكشف

.7/181الأعلام-3/743المؤلفينمعتم

)1644(



الطر



-

.



)!ب(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الإفات

التجليد:

:ملاحظات

1134/1

طب

.الأمراضحدود

.ت()دمحمدأ!برعرفمحمد،أرزاني

محمد...فيقولبعدأما...المكرمالمنعمللّهالحمدالبسملةبعد

الأسبابشرحترجمةمغفرغتلماأرزانيمحمدعرفأ!بر

.الأمراضحدودجمعأألىْأردت...وإلعلامات

والاجفانالملتحمةفيعظيمورمالمهفلةوالعينوالنونبالفتحالينبع

بالوردينجيسمىللصغارعرضوإذابهيسمىللكبارعرضإذاهذا

الدردينج.فيتحقيقهمر!ما

ي:

نسخ.

هـ.0001

اسماه.2*ه:المقاس11الأسطر:عدد3.1ف-اقامن

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

قديم.

الأوراقوبعضأرضةوأ!لبقعوبهالتعليقاتبعضهامشهعلى

مفككة.

)1647(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:المصادر

)!ب(

893/3

طب

والحكمة.الطبفيالرحمة

هـا".815ت!"إبراهيمبنعليبنمهدي،المقرياليمنيالمهجمي

كَتابالكتابهذاسميتفإنيبعدأما).............البسملةبعد

العظيم.الكريموجلعزاللهوجهبذلكوقصدتوالحكمةالرحمة

سدةهوالحصاةالحالينفي)....:قولهعندوينتهيالآخرناقص

منالإنسانهلكربمارأساًيخرجأنالبولتمنعالقضيبفيعظيمة

.(...الحبوبأكلسببهذلك

ي:

معتادنسخ

الأسطر:عدد1(90ب-31)08

حديث.ومشرقي

وأحمر.أسود

ورطوبة.أرضة

مملوكي.

:المقاس15-ا!ا

3/315القراءطبقاتفيالنهايةغاية

.3/359المؤلفينمعجم2/836-الظنون!شف

)1648(

اسمأك!93



)!ب(

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

2101

طب.

ومعالجتها.الأمراضفيوالعلاماتالأسبابشرح

هـ".841بعدا"حكيمبنعوضبننفيس،عوضبننفيس

بننفيس..فيقولبعدأما...العالمينرلالفهالحمدالبسملةبعد

بهذهمشهورينبيتأهلفيكنتقدأنىالطبيبحكيمعوض

أحديتصدلمالفنهذامنالجزئيةالأمراضقسموكانّ..الصناعة

نأفأردت..بقراص!الأمامأوردهمما..لتفسيرهالآنلىإالأفاضلمن

القسم.هذافوايدوجوهعنأكشف

الفتقضمادفينفعماوسايروالأبهلالسروجوزمثلعلىتعتصلروأن

.الرطوباتوتقشفالعضوتشدفإنها

ي:

نسخ.

أسمك!ه5.24:المقاس35:الأسطرعدد313

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

)مملوكي(.قديم

بنمتمدبنسليمانباسمتملكأولهوفيالطبفينقولأولهفي

وقفختموبهتعليقاتهامشهوعلىالطبفينقولآخرهوفيرضوان

مصطفى.باسم

.2/894العارفين1/77-هديةالظنونكَشف

.8/44الأعلام-/493المؤلفينمعتم

)9164(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

:الافات

التجلّيد:

:الملاحظات

:درلمصاا

)!ب(

8301/7

طب.

.النبويالطب

هـا".119"تمحمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيالجلول

فيهجمعتحتابفهذاوبعد../.الشاحرينحمدللّهالحمدالبسملةبعد

وحسناصحةالحديثحالوأبينالأبوابعلىمرتبةالطبفيالواردةالأحاديث

وضعفاً.

وآخرهالآخرناقص

بنتقيسعيداناالور!لىجعفربنمحمدثناالصوىمحمدبناللّهعبدأنا

أنس.عنميسرة

ي:

نسخ.

:المقاس35:الأسطرعدد311-371

حمر.رأسودأ

أسمك!938

رطوبة.وأرضة

)مملوكَي(.قديم

ال!تبوهيمنهاالطبفيالواردةالأحاديثلخصالتيالكتبأولهفيذ!ر

والآوراقتعليقاتهامشهوعلىوغيرهاوالبزارحمدأمسندمثلوالمسانيدالستة

هـ.886سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهي.مفككة

.851/الذهبشذرات-ا3/590الظنونكشف

.33ْ1/الأعلام-2/83المؤلفينمعجم

)0165(



)!ب(

1101:الرقم

:طاالفن

الثاني()القسمالطبفيالقانون:لعنوان

هـا".428"تسينابناللّهعبدبنالحسين،سينابنالرئيس:المؤلفاسم

الجملةجملتينعلىيشملالثانيالفناللّهرحمهقالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

.المفردةوالأغذيةالأدويةأحكامفيالأولى

خرهواالأخرناقص:المخطوطةنهاية

والحسبةالثعلبداءابتداءفيينفعوعفونةقبضولهشديدةمرارةوله

...إذاوخصوصاوالحكةالجربفيتنفعوعصارته

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

19:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

:لمقاسا81:لأسطراعدد

حمر.وأاسود:الحبر

ورطوبة.ارضه:الآفات

قديم.:التجليد

الآخر.وناقصتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

.3/233الذهبشذرات-21131/الظنونّ!شف:درلمصاا

.2/241الأعلام-1/618المؤلفينمعجم

)1651(

أسم02*ه



)!ب(

1134/3:الرقم

:طب.الفن

الطبصناعةمناستحضارهيجبمازبدةعلىيشتملمختصر:لعنوان

علىمشتملمختصرفهذاوبعد...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

وعلمية.نظرتةالطبصناعةمنللطبيباستحضارهيجبامازبدة

علىمعينفالعسلالحلوأماعصارتهاقوةمثلفقوتهاوالتفاحوالسماق:المخطوطةنهاية

.لسددمولدغليظعطوالعجينيالهضم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

أسم،5ك!ه03:المقاس17الأسطر:عدد421-ا.قاهمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقلْوع

حمر.وأاسود:الحبر

ورطوبة.ارضهالآفات

قديم:التجليد

.التعليقاتبعضهامشهعلى:ملاحظات

)1652(



)!ب(

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

173

الطب.فيالموجزشرحالمغني

هـأ".745حيا!ان"االكازرونىالدينسديد،الكازروني

متردةعقليةجواهربقدرتهأبدعالذيللّهالحمد.......البسملةبعد

احتياج!انفلمابعدأما...منضدةفلكيةأجراماًمنهاواخترع

المختصررآيتولما..العلاجيةوالقواعدالطبيةالأحكامإلىالناس

للمتعليمنالقرشىالنفيسبابنالمعروفالحزمأبيابن...ألفهالذي

بعضتوضيحأردتللمتطببيينودستوركقانونبالموجزوسماه

....الموجزشرحءالمغنيبكتابوسميته..مواصْعه

ناعماًالجميعيسحقجزءسدسواحدكلمن)..(والدارفلفلوالدار...

دانقينواحدكلأقراصاًويقرصبماءويعجنوخصوصاًالدراريج

أمنفقدالدمبالفإذافيهويبولفاتر...بماءقرصةيوم!لفييسقى

.هذاالماءمن

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

محمدبنإبرا!:الناسخاسم

هـ.879:النسختاريخ

أسمك!335.5:المقاسمثتلفة:الأسطرعدد336:الأوراقعدد

مشرقي:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبر

قديم.:التجليد

الخطاختلاففيظاهروهذاالنسخةنسخعلىمختلفيننساختعاقبيلاحظ:ا*حظات

مواضع.عدةفي

.1/753ا!لؤلفينمعجما-2/009الظنونكشف:المصادر

)1653(



)!ب(

537:الرقم

:طب.الفن

الطب.فيالموجزشرحالمغني:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

هـ"!.745حياًكان!"الكازرونيالدينسديد،الكازروني

رأيتولما....مجردةعقليةجواهربقدرتهأبدعالذيللّهالحمدالبسملةبعد

القرشيالحزمأبيابنالماهروالطبيبالفاضلالحكيمألفهالذيالمختصر

...ضعهموابعضتوضيحأردت...بالموجزوسماه..النفيسبابنالمعروف

....الموجزشرجفيالمغنيبكتابوسميته

فيهجمعتوقدالموجزشرحآخرهذاالكازرونيسديدوأناوأقول..

بقراص!أالمقدمالإماممنوالآخرينالأولينالحكماءكلامخلاصة

...القانونشروحومنوالرازيوحنينوجالينوس

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

(الشامالمسدوت)دمشقجامع:النسخ!نبالثنيتين()المشهورمحمدبنحمدآبنمحمد:الناسحْاسم

هـ449:النسختاريخ

سم7*36:ستا53سطر:لأاعدد233:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأسودأ:لخبرا

قديم:التجليد

.1/753المؤلفينمعجمأ-3/009الظنونا!شف:المصادر

)1654(



!افىالاَ



-



ح!ابه(الما)

036/2:الرقم

بدأ:لفنا

عنه.اللّهرضيعلىللإمامأرجوزة:العنوان

هـ"ا.04""تتالمطلبعبدبنطالبأبىبنعلى،طالبألمجىبنب:المؤلفاسم

البسملة:تعد:المخطوطةبداية

الرازقالعليمالقوىالواحدالصادقالعليللّهالحمد

والأجالالأرزاقمقدرالجلالذوالقدوسالملك

كنزهمنأخرجتقدجواهررجزهضمنضمكلامثم:المخطوطةنهاية

أطويهبماللّهوالحمديجديهبماللّهفالعلم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سمأ4اهكر1521:المقاس18الأسطر:عدد57-5.قمن:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:الآقات

حديا.:التجليد

.62ق-57قاكانبويةآحادياآخرهفي:ملاحظات

.3/452المؤلفينمعجم/94-1الذهبشذرات:مصادر

.4/592الاعلام

)1657(



(ح!ابال!أ)

1156:الرقم

بدا:لفنا

.المختاربردةشرخفيالأنوار:العنوان

بالعلمالمسماتالحاصلةالصورةأناعلم...العالمينربللّهالحمدالمحسحلةبعد:المخطوطةبداية

بصوراتسمىالحكمعنخاليةكانتإنبالذهنالمسماتالعاقلةالقوةفي

.بالإنسانتلفظ()كماذإ

برويةالديارتلكواعتيادإليهمابالنسبةوخيركمالهوماإلىالحيواناتمن:المخطوطةنهاية

لشرايفلتذ!ارالمديحهذافيالكلاملطايفوتعدادالأشجاروتلكالأبل

.الممدوحذاتفيالكمال

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

.القادريالشافعيمحمدبنمحمدبنيوسف:الناسخاسم

أهـ181:النسختاريخ

سمأ6ك!13)ه:سلمقاا52لأسطر:اعدد94:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقلْوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

هامشهوعلىإطاراتوبهمرادحمدأزادهمفيدجلبىباسمتملكختمأولهفي:ملاحظات

.تعليقات

)1658(



(!مابال!أ)

:8101الرقم

بدا:لفنا

المهنديالشاعرعليبنسعدقالهفيماالزاخرالبتر:العنوان

.اهـ"333حياًكانا"الشاعرعليبنسعد،المهنديالشاعر:اوو!

أنالمحبينبعضطلبنيفقدبعدأما...العالمينربللّهالحمدالبسهلةبعد:المخطوطةبداية

ماوبعضالمهندىالشاعرعلىبنسعدالمرحومقصائدمنديواناًجمعأ

الزاخرالبحروسميته...لذلكفأجبته...ْالشعرمنعْيرهقصائدمننحضره

الشاعر.علىبنسعدقالهفيما

ثناهالخصالوافيعلىورددعدهاعندسيديبمعانيطولاً:المخطوطةنهاية

وجاهوجاهيزودنىمقاعدعطامنكلعلىماتهبكرافوزاً

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ.ا356:النسختاريخ

15:وراقلأاعدد

قطر.:النسخمكان

سم35.03*.53:المقاس91لأسطر:اعدد

حديث.:الورقنوع

.وأزرقاسود:الحبرلون

رطوبة.:تفاالاَ

حديث.:التجليد

.بالديوانوملحقةمنفصلةأوراقفيقصائدوبهكَثيرةبيضاءأوراقاخرهفي:ملاحظات

)9165(



(ح!أبايما)

:354الرقم

بدأ:لفنا

.والمراسلاتالمكاتباتفيوالصفاتالإنشاءبديع:العنوان

.أهـ"ا330ت!"بكرأبيبنيوسفبنمرعي،الكرميمرعي:اوو!

النطقبحليةوحلاةالإنسانأكرمالذيللّهالحمد):البسملةلمجد:المخطوطةبداية

(...والبيان

ماديارهممنوخربوآسروقتلبالنصارىفقتلللجهادالمسيرنادىثم...:المخطوطةنهاية

(...منصورامويداًبغدادإلىعادتغيحصىلا

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

أهـهـ24الحجةذي:النسختاريخ

سمأ6ك!22:اتس52الأسطر:عدد42:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

حديث.:التجليد

3/842المؤلفينمعجم-1/171المكنونإيضاح:درلمصاا

.7/302ال!علام

()0166



(حمابالما)

938:الرقم

بدا:لفنا

.والمراسلاتالمكاتباتفيوالصفاتالإنشاءبديع:لعنوان

.أهـا"330ت"بكرأبيبنيوسفبنمرعي،الكرميمرعي:اوو!

الذيللّهالحمد...المقدسي...يوسفابنمرعى...قالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

...المكاتباتفيوضعتها...يسيرةإشاراتفهدْهوبعد...الإنسانأكرم

المكاتبة.طريقةمعرفةفيالأولالباب...الإنشاءبديعوسميته

لاماديارهممنوخربوأسروقتلبالنصارىفقتلالمسيرللجهادنافىىثم:المخطوطةنهاية

منصورا.مويدابغدادإلىعادثميحصى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

:لأوراقاعدد

حديث.:الورقنوع

سما6*3صا،ه:سلمقاا31لأسطر:اعدد19

.اسود:الحبرلون

رطوبة.-رضةأتلمحالآا

حديث.:التجليد

مفككة.أوراقه:ملاحظات

3/842المؤلفينمعجم-1/171المكنونّإيضاح:درلمصاا

.7/302الأعلام

(1661)



(حت!ابالأ)

:004/5الرقم

بدا:لفنا

الحمويماحجةابنبديعية:العنوان

هـا".837"تاللّهعبدبنعلىبنبكرأبو،الحموىحجةابن:المؤلفاسم

العلمفيالدمعتستهلبراعة=سلمذيياعربمدحكمابتداءفيلي:المخطوطةبداية

بديعهم.فيماعلىتزيدلكن=بهالبديعأنواعمساواةتمت:المخطوطةنهاية

مختتميحسنوأرجوالجحيممن-نارالتخلصأرجوبهابتدائيحسن

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

اسما*5.51:المقاس21الأسطر:عدد481الا-45:الأوراقعدد

وحديث.مشرقي:الورقنوع

.أسود:الحبرلون

حديا.:التجليد

1/233.الظنونكَشف1/164-الطالعالبدر:درلمصاا

.1/441المؤلفين-معجم3/67الأعلام

)1662(



(ح!ابالما)

:045/4الرقم

بدا:لفنا

الحليالدينصفيبديعية:العنوان

هـا".هـ75ا"تعليبنسرايابنالعزيزعبد،الحليالدينصفي:المؤلفاسم

المطلقوالمجناسالمركبوالجناسالمطلعبراعة:المخطوطةبداية

سلمبذيعربعلىالسلاموأقرالعلمَجيرةعنفسلسلعاجيتإن

الختامبراعة:المخطوطةنهاية

النقمموجبفذنبيشقيتوإن-موجبهفيكفمدحيسعدتفإن

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

اسما*5.51:المقاس21الأسطر:عدد(أا45-اب738)ق:الأوراقعدد

وحديث.مشرقي:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

حديما:التجليد

.1/233الظنونكشف1/358-الطالعالبدر:درلمصاا

./418للزر!ليالأعلام-ا206/المؤلفينمعتم

1663()



(ح!ابالماَ)

:7001/1الرقم

بدا:لفنا

الحليالدينصفيبديعية:العنوان

هـ".075"لاعليبنسرايابنالعزيزعبد،الحليالدينصفي:المؤلفاسم

براعةالنبويةالمدائحفيالبديعةالكافيةالحلىالصفىقال:المخطوطةبداية

جيرةعنفسلسلعاًجئتأن...والمشبهالمركبوتجنيسالاستهلال

سلم.بذيعربعلىالسلاموأقريالعلم

الختامبراعة:المخطوطةنهاية

النقم.موجبفذبنىشقيتوأنموجبهفيكفمدحيسعدتفإن

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الغطنوع

عوني.صادقمحمدحافظصروى:الناسخاسم

هـ.ا134:النسختاريخ

أسمأ*17:المقاس51الأسطر:عدد16ق-اقا!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:الافات

حديا.:التجليد

وفيالتر!يةباللغةتعليقاتهامشهوعلىشعروأبياتنقولأولهفي:ملاحظات

بالرسائلفهرسأولهوفيثانيآلاللّهعبدبنعلىباسمختمأوله

.بالكتابالموجودة

.1/358الطالعالبدر-1/233الظنون!شف:المصادر

./418الاعلام-3016/المؤلفينمعجهـا

)1664(



ح!ابمه(الما)

:004/6الرقم

بدأ:لفنا

الموصليالدينعزبديعية:العنوان

هـا".978ا"تعلىبنالحسينبنعلى،الموصليالدينعز:المؤلفاسم

العلمفيالدمعتستهلعبارة=العلمفيالدمعتستهلبراعة:المخطوطةبداية

أممعنالحيأمامأطلقتهقد=بشراماركبتوسلسلمىحي

والقلمنونفيشاهدةالحسنفي=وصورتهمعناهمساواةحطت:المخطوطةنهاية

ومختتميمنهمفتتححسنفي=زلتهقبحمنمخلصالهفاجعل

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

أسما*5.51:المقاس21:الأسطرعددأا52-941ق4:الأوراقعدد

وحديثمشرقي:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

حديث:التجليد

.1/173الظنون!شف3/36-الكامنةالدرر:درلمصاا

.4/028الأعلام431-3/المؤلفينمعجم

1665()



(بطال!ا)

4/7:.هـالرقم

لادا:لفنا

إسماعيلالدينعمادالقاضيبديعية:العنوان

هـ!ا.733"تمحمودبنعليبنإسماعيل،الفداأبو:المؤلفاسم

سلمذيعربفيبهاافتتاحيحسن-الكلممطلعمنهاراقبراعة:المخطوطةبداية

ألميعنالحبفيعبرتيفعبرنتأسزوإ-مهجتيلماالدمعأطلقواهم

مجترم!لفيبهيوماًالعصاة-توسلكماعليهصلربيا:المخطوطةنهاية

النسميابارئخاتمةبحسن-ليالبريةبينوجدحسيناًوارحم

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

اسما*5.51:المقاس21الأسطر:عدد551اب-52قا4:الأوراقعدد

وحديثمشرقي:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

حديا.:التجليد

.6/89الذهبشذرات1/372-المؤلفينمعجم:درلمصاا

.1/931الاعلام

1666()



(حن!ابالما)

899:الرقم

لادا:الفن

الفارضابنيائيةشرحفيالوامضالبرق:لعنوان

.هـا"119ت""محمدبنبكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيالجلال:اوو!

القصيدةعلىشرحهذا...والسلاموالصلاةللّهوالحمد...البسملةبعد:المخطوطةبداية

فيالوامضالبرقوسميته...الفارضبنعمر...نظماليائية...البديعة

.الفارضابنيائيةشرح

وقصيالمصدرعلىنصبوحقاًالمرسلوالمبعوثالادنونّورهطهنسله:المخطوطةنهاية

وسلم.عليهاللّهصلىاللّهلرسولالأعلاالجداسم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

أسم*914:المقاس25الأسطر:عدد22:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:الآقات

حديث.:التجليد

مفككة.اوراقه:ملاحظات

.851/الذهبشذرات-2/4803الظنون!شف:ا!در

.33ْ1/الاعلام-2/82المؤلفينمعجم

1667()



(حت!ابالأ)

:317الرقم

بدا:لفنا

الأدلاعلمفيالأرلابلوغ:العنوان

.اهـ"145ا"تمطرفرحاتبنجبرائيل،فرحاتالمطران:اوو!

بلوغوسميته...البيانوعلمتهالإنسانخلقتمنيااللهمالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الجناساتأنواعمنجاءفيماالأولالباب....الأدبعلمفيالأرب

والتمثيلي.الشواهدإيرادمعبالتفصيل

ويحسنباعهبذلكليطولالنفوسقوىعلىالمستوليالقلوببمتامع:المخطوطةنهاية

...اختراعه

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الطرالمجيصدقةاللّهوهبةبنجبرائيل:الناسخاسم

.م1846اهـ،262:النسختاريخ

سمأ*336:المقاس33:الأسطرعدد؟57:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضةالآ!ات

قديم.:التجليد

.ام949سنةنصيفأفنديمتمدالشيختملكأولهوفينقولآخرهفي:ملاحظات

.بالمحتوياتفهرسأولهوفي

.3/901الاعلام:المصادر

1668()



(حابالما)

5511:الرقم

بدا:لمحفنا

العربيةإلىالفارسيةمنبرهيزكَاربشرقصةأرجوزةترجمة:افان

)د.ت(مظلومبنحسين:المؤلفاسم

قارلمحاياأقولامااستمع:المخطوطةبداية

السابقفيأمرتهوانى

الإفهامحقايقوتدبر:المخطوطةنهاية

مناكينالكىاللّهواتق

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اشعارينظامفيالسببما

فايقياقصتينعملفي

الاقلامدقايقوتبصر

آخراكفيالنعيموتحوز

القسطنطينية:النسخنولمظلومبنحسينفيمصطفي:الناسخاسم

هـ.اا؟8:النسختاريخ

سمأ5.3ك!12:لمقاسا41:لأسطراعدد:لأوراقاعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديما.:التجليد

الغنىعبدالسيدباسمتملكآخرهوفيإطاراتداخلالمتنكتب:ملاحظات

الغزىالمعاليأبومحمدبنشريفمحمدبنالشافعيالغزىافندى

سعيد.متمدالسيدباسماخروتملكالعامرى

)9166(



(حمابالأ)

028/2:الرقم

لادا:لفنا

البربىية.القصيدةتسبيع:العنوان

هـا".685ا"تمتمدبنعمربناللّهعبد،البيضاويالقاضي:المؤلف

أمن...سقمومنباحشائيغرامومنلمأمنبالقلبمايعلماللّهالبسملةبعد:المخطوطةبداية

يوماً.حرهاينطفىلابضارمةاحشائيلوعالله...سلمبذىجيرانتذكَر

والمسلمينخلفيمنعقبتوماووالدي...بالنغمالعيسحاديالعيسوالطرب:المخطوطةنهاية

والعجم.العرياتمن

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

أحمد.بنحسينبنعثمان:الناسخاسم

هـ.ا925:النسختاريخ

سما5.3*81:لمقاسا7الأسطر:عدد8لا5-قكا:الأوراقعدد

حديث.:الورقنْل!

حمر.وأاسود:الحبرلون

وزخرفة.تذهيب:الأمورالفنية

قديم.:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىمذهبةإطاراتبه:ملاحظات

.4011/الإعلام2/266-المؤلفينمعجم:المصادر

(0167)



(ح!ابالأ)

:8001/25الرقم

لادا:لفنا

الحلىالصفى)ديوان(منجزء:العنوان

هـ"ا.075تا"علىبنسرايابنالعزيزعبد،الحليالدينصفي:المؤلفاسم

المحكماالفريضمنإليكأهدىمادحاًإلاألقاكلاالبت:المخطوطةبداية

طرباالحماحماماتتعنتومامطوقهعنتومارعدحنما:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطثوع

هـا860:النسختارنخ

سما5.3*91:المقاس91،الأسطر:عدد018-541:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الآفات

قديم.:التجلتِد

.إطارإتبه:ملاحظات

.1/358الطالعالبدر2/797-الظنونكَشف:درلمصاا

.4/18الأعلام-2016/المؤلفينمعجم

(1671)



(ح!ابالأ)

:004/8الرقم

بدا:لفنا

الحتة.إبنسرقاتفيالحجة:العنوان

هـا".985تا"عليبنحسنبنمحمد،النواجى:اوو!

حجةابنقالا:المخطوطةبداية

دمىإبراقلكنفيبعىمعىيسعىقدمىأرىكىصبريتلفيقدرمت

ندمىمنهادمىوهانندمىفيانفكمما

الموصلىقولا!اخذها:المخطوطةنهاية

الكلم.فيالدرمنشئاللّهتباركفصاحتهوالمعنىاللفظتولف

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

158-561كا:الأوراقعدد

حديا.:الورقنْوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:الافات

:المقاس12الأسطر:عدد

حديث.:التجليد

.8/592الذهاشذرات-7/933اللامعالضوء:المصادر

.3/336،227المؤلفينمعجم-3/156الطالعالبدر

1672()

اسما*أ5.5



(حـابالما)

172:الرقم

بدأ:لفنا

العصرأهلوجريدةالقصرخريدة:العنوان

هـا".795ا"تالدينصفيمحمدبنمحمد،الكاتبالدينعماد:اوو!

ول!فوالارزمأفلاوهماماًإماماًمدص!أفإن:المخطوطةبداية

منالاحسبلذيتكونرايعاتفخرأحينوانظر

الحلاالسحرقيقطرالحرامأغشىولستبالنسيمواعيت

يقترفومن...نالالتيالمسْاعيمنوقدوبنىشيدماعلىإلايعوللافإنه...:المخطوطةنهاية

حسنى.فيهالهنزدحسنة

:الماديالوصفبيانات

نسْخ.:الخطنوع

سما9*38:لمقاسا13الأسطر:عدد133:قلأورااعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وااسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

.بدون:التجليد

.الشامبلادوشعراءأدباءمنجزءوتتضمنالطرفينناقصةالنسخةهذه:ملاحظات

.3/634المؤلفينمعجم4/333-الذهبشذرات:درلمصاا

.7/36الاعلام-1107/الظنونكشف

1673()



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:تفالآا

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

(!أبالأ)

8001/24

بدأ

النحوردرر

هـ".075!"تعليبنسرايابنالعزيزعبد،الحليالدينصفي

الألفحرف

الرقباءمخافةالوصالأبت

الجودصاحبالعوديافع

الظلماءمدارعتحتوأتيك

الولىوفتحالعدحتف

ي:

نسخ.

هـ8601

أسم،3*ه91:المقاس91:الأسطرعدد541-133كا

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

قديم.

.إطاراتبه

.1/358الطالعالبدر1/075-الظنونكشف

.2016/المؤلفينمعجم-/418الاعلام

)1674(



(ح!ابالأ)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

الأوراقَ:عدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

599

أدب

العصر.أهلوعصرةالقصردمية

.هـا"467تا"عليبنالحسنبنعلي،الباخرزي

أنىبعدوأقول....أفضالهأذيالمنأبلغماعلىاللّهأحمدالبسملةبعد

سميتوقد...مقالفيهامقامفلكل...الشطام!علىنشأتمن

العصر.أهلوعصرةالقصردميةالكتاب

شجرةأورقتمافختبطاعليهسرادقهممدوداًالعزفيلازال

.منفجرةالغنيمثلالوقتفيأجاببهأهيتأنطبعنتيجةخذها

ي:

نسخ.

الدين.شمسبنعلىبندرويش

هـا820

سما504*5.03:سلمقاا23الأسطر:عدد236

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

قديم.

نقولأولهوفيختماهـمع033سنةزادهشاسليمانعثمانباسمتملكأولهفي

ناصربنحمدأباسموتملكاهـ،136سنةالثانيبنمحمدباسموتملكات

سنةزادهعباسأمينمحمدباسموتملكاهـ،137سنةالبقاعىعلىبنالدين

عبدبنمحمدباسموتملكتعليقاتهامشهعلى،نقولأولهاهـوفي171

المؤلف.عنترجمةأولهوفيالمانعالعزيز

.3/337الذهبشذرات-1761/الظنونكشف

.4/373الاعلام-3/434المؤلفينمعجم

1675()



(ح!ابالما)

76/8:الرقم

بدا:لفنا

الفارضإبنديوالن:العنوان

هـ".632"تمرشدبنعليبنعمر،الفارضابن:المؤلف

البسملة:بعد:المخطوطةبداية

الكرمايخلقأنقبلمنبهاسكرنا=مدامةالحبيبذكرىعلىبناشر

نجمفرجتإذايبدووكمهلال=يديرهاشمسوهو!أسالبدرلها

الوهمتصورهاماسناهاولولا-لحانهاأهتديتماشذاهاولولا

الحكمولكطائعاًعبداًالدهرترى=ساعةعمرولومنهاسكرةوفي:المخطوطةنهاية

الحزمفاتهبهاسكراًيمتلمومنصاحيا=عاشلمنالدنيافيعيشفلا

سهمولانصيبفيهالهوليس=عمرهضاعمنفليبكنفسهعلى

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

الأسطر:عددأ54-أ93من:الأوراقعدد

وروبي.أ:الورقنوع

سمأ318*9.03:لمقاسا71

حمر.وأأسود:الحبرلون

حدنِث.!رتوني:التجليد

.5/55الأعلاما-5/94الذهبشذرات:ا!ادر

.2/568المؤلفينمعجم-1/767الظنونكشف

1676()



(بطالما)

518/1:الرقم

بدا:لفنا

.الفارضابنديوانّ:العنوان

.هـ"632تا"مرشدبنعلىبنعمر،الفارضابن:اوو!

أ!نىأوقولمجنقاببمقامالأسنىحبيبهاختصالذيللّهالحمدالمجسملة!د:المخطوطةبداية

الفارضبنعمر..الفقيرقال..

طى!ثبانعلىعرجمنعماًالبيطىيطويالأصفانسايق

نائيتيفهىعنىالأرضتقبلأرسلهاكنتروحيالبعدحالةفي:المخطوطةنهاية

شفتيبهاتحضيلييمنكفأمددحضرتقدالأشباحنوبةوهذه

:الماديالوصفبيانات

نسْخ.:الخطنوع

الرفاعي.الشافعيسليمأبوحمدأبنيوسفبنعلى:الناسخاسم

هـا433:النسختاريخ

:المقاس21عددالأسطر:112ا-من:عددالأوراق

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:لآَفاتا

قديم.:التجليد

.5/914الذهبشذرات1/767-الظنونكشف:درلمصاا

.5/55الاعلام-3/568المؤلفينمعجم

1677()

اسم16*0



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآَفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

(ح!ابالما)

5001

بدأ

.الفارضابنديوانّ

هـ!".633تا"مرشدبنعلىبنعمر،الفارضابن

سايققالعنهاللّهرضىالفارضبنعمرالشيخديوان...البسملةبعد

نأعنىالشيخوبذاتطيكثبانعلىعرجمنعماً...البيطىيطوىالأصفان

مرر.

وإسلامي.إيمانيأبوابسبلمنإذاوصلتقدإليهاالسْلامدار

بإكراموعاملنيالقدومعندبهاإليكأنظرأرنيربنايا

:دي

معتادنسخ

.عودىتوماالخواجهولدتحلى

.ام855

اسم*4أ5.9:المقاس8الأسطر:عدد411

حديث.

أسود.

رطوبة.

حديث.

ولدتحلىناسخهملكوهوثانيآلاللّهعبدبنعلىباسمختمأولهفي

.عودىتوماالخواجه

.5/914الذهبشذرات1/767-الظنونكشف

.5/55الاعلام-2/568المؤلفينمعجم

1678()



(حرابالما)

116:الرقم

أدب:الفن

الفار!ا.إبنديوان:العنوان

هـا".632تا"مرشدبنعلىبخاعمرالفار!ا،ابن:المؤلف

الشيخسبمطعلىقال...بالأسنىحبيبهاختصالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

في...اللّهفاستخرت..كلامهبعضجهلواالنساخفرأيت...الفارضبن

النسخة.هذهتحرير

وإسلامي.إيمانيأبوابسبلمنإذاوصلتقدإليهاالسلامدار:المخطوطةنهاية

بإكراموعاملنيالقدومعندبهاإليكأنظرأرنىربنايا

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الصيداويما.حسينبنالنجار:الناسخاسم

اهـ173:النسختارنخ

سم03*51:المقاس32الأسطر:عدد62:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

وزخرفة.تذهيب:الأمورالفنية

رطوبة.:لآفاتا

قديم.:التجليد

بهالكبير،محمدبنمحمدباسمتملكأولهفي،إطاراتداخلالمتنكتب:ملاحظات

بقع.

.5/914الذهاشذرات1/767-الظنونكشف:المصادر

.5/55الأعلام-2/568المؤلفينمعجم

)9167(



(حرابالما)

:8001/18الرقم

بدأ:لفنا

المعلمابنديوالن:العنوان

هـ".395تا"!ارسبنعلىبنمحمد،الهرثىالمعلمالمجئ:اوو!

بيربنعلىالحادىوقفهما:المخطوطةبداية

ويزيدنىجواليمنحنىإلا

سماءفيطرفيمنكأقلب:المخطوطةنهاية

تنشأقدرتكيفمنكوأعجب

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـأ850:النسختال!يخ

الأسطر:عدد66-95قمن:الأوراقعدد

العينالظباءمنالخلىوهو

يبرينىولامرضعلىمرضاً

خصالاكوا!بهاطلعتوإن

الكمالاالمهدفيأعطيتوقد

سما523*91:سلمقاا91

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وآأسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضة:الآلمحات

،.قديم:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتن!تب:ملاحظات

.3/93الآعيانوفيات1/768-الظنون!شف:درلمصاأ

.6/927الإعلام-3/525المؤلفينمعجم

(0168)



حاب(ايا)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإَفات

التجليد:

:تملاحظا

:درلمصاا

8001/1

أدب

المصرينباتهابنديوان

هـا".768ت"محمدبنمحمدبنمحمد،نباتهابن

تعالىاللّهرحمهنباتهبنمتمدبنمحمدالدينجمالالشيخقال

وسلم.آلهوعلىعليهاللّهصلىالنبييمدح

تتسعربالغضابرقولمعةتتتطرنسمةولاالقلبصتا

كَفيلالرزقيالندىسحابيافيهكنتإذالزمانآدملا

جميلاًواصنعفأوفيسروقتوهداعلاكعلىديونلي

ي:

نسخ.

هـا860

أسمأ*1593:المقاس91الأسطر:عدد92ا-!اق

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

قديم.

عبدباسمتملكوعليه.إطاراتداخلالمتنوكتبتعليقاتهامشهعلى

1336.سنةالسليمالزاملالعزيزعبدبنالرحمن

.3/353الطالعالبدرا-3/64العارفينهدية

.7/38الاعلام-3/676المؤلفينمعجم

(1681)



حاب(الأ)

:0801الرقم

بدا:لفنا

العماني.الستالىسعيدبنآحمدبكرأبيديوان:العنوان

اهـا".316حياكَانا"سعيدبنأحمدبكرأبو،الستالي:اوو!

نظاممنالنجيبديوانفهذابعدأما...حمدهحقللّهالحمدا!س!بعد:المخطوطةبداية

مد!فيالعمانيلىالستاسعيدبنحمدبكراأبي...الأديبالأستاذ

العماني.السلاطين

دويّاداءًمناونكوقلببرداًالمحبشصدوروتحشو:المخطوطةنهاية

إليّابمهرفعجلإليكعروساًبكراًأهديتأناوها

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

البشريبشيربنسعيدبنعيسىبناللّهعبدبنعيسى:الناسخاسم

هـ.أ316:النسختاريخ

لأسطر:اعدد113:لأوراقاعدد

حديث.:الورقلْوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الآفات

حديا.:التجليد

مفككة.والأوراقاوبقعتقليعبه:ملاحظات

1682()

سما9*51.3:سلمقاا33



(!ابالما)

518/2:الرقم

ادب:الفن

الجعبربماديوان:العنوان

هـ".687تا"شدادبنمعضادبنإبراهيم،الجعبرى:اوو!

الجعبرىقال:المخطوطةبداية

ذ!رهحلاوةمنفؤاديفشفىبرهلطايفمنلقلبيأهدى

خمرهسلافةصافيمنوسكرتحديثهطيبنغماتمنفطربت

حظطرىوفيمسمعىفيذكرهاحلاذكَرهاضالمذكَورالشعروفي:المخطوطةنهاية

الناسظلممنأفلحلاالقرطاسعلىالقلمتجربتالعلمعربت

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم.*16:المقاس13الأسطر:عدد183-ا13:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.تفالآا

قديم.:التجليد

ال!خر.ناقص:ملاحظات

.1/74المؤلفينمعجم-5/09الوافى:المصادر

1683()



(ح!ابالما)

:091الرقم

لادا:لفنا

.امج*ج3إبراهيمحافظد!ان:العنوان

.ا"ا351"تإبراهيمبنحافظمحمد،إبراهيمحافظ:اوو!

!منقدواضعاًلهالأنستعرفلاالشمسمعوجدعلمالشعر:البسملةبعد:المخطوطةبداية

.الأجسامفيالكهرباءكمونالبشرنفوسفي

وخيماً.الُغلاءحلإذاقليل-وارفوالخفضكثيرالمالفإن:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

المالح.أمينالسيدبنفهميصادقمحمد:الناسخاسم

هـا033:النسختاريخ

اسم23*7:المقاس17الأسطر:عدد151:الأوراقعدد

حديا.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

التجليد:

.6/76الاعلام-3/403المؤلفينمعجم:درلمصاا

)1684(



"(ح!اب(

:1001الرقم

بدا:لفنا

العمانيخميسبنراشدديوان:العنوان

.أهـ""051ت"اجمعةبنخميسبنراشد،الحبسي:المؤلفاسم

مقدمةفهذهوبعد...شئكلقبلالأولللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

الباب...البليغالشاعرنسبفي...بلعرببنسليمانّالشيخذكرها

وتعالىسبحانهاللّهلىإوالتضرعوالدعاءالنبويةالمدايحفيالأول

المجتث.البترمنال!ثمزةقافية

طراالبريةهذيمنخيرلهواللّه:المخطوطةنهاية

صبراالعزممعوإجعلبعزمالرزاياداوى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

لى.العذاسالمينبنحامدبنحمودبناللّهعبد:الناسخاسم

هـ.1373:النسختاريخ

اسم*ه03:المقاس17:الأسطرعدد991:الأوراقعدد

حديا.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:الآفات

)مملو!ي(.قديم:التجليد

.إطاراتداخلوالمتنشعربيتاأولهفي:ملاحظات

.3/11الاعلام1/907-المؤلفينمعجهـا:المصادر

.2/84الأعيانتحفة

1685()



)الماءب(

39:الرقم

بدا:لفنا

.شعريديوان:العنوان

اهـا".916ت"الحلبيالصائغنيقولاوس،الصائغنقولا:المؤ!ف

الحلبيالصايغبابنالمشهورنيقولاو!الخوري...الحقيرالعبدفيقولوبعد...المخطوطة:بداية

منفعة(لأجل)أيمنشآنالقوافينظمعلىورتبتهالشعرمنألفتهماهذا...

.تلاهمن

المهلكةالخطاياولذيمسعفمن=التهلكةفيلهليسلمنثمت...:المخطوطةنهاية

.الخشوعالوضعمعواقرنمنهضع=يسوعجراحاتمنجرحولكل

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سمأ5.4*3،ْه:سلمقاا91الأسطر:عدد146:لأوراقاعدد

اوروبي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

بلل.:تفالآا

قديم:التجليد

:ملاحظات

:درلمصاا

بتواريخمؤرخةوهيالقوافيحسبعلىمتنوعةقصايدإلىديوانهالمؤلفقسم

مناسباتها.وفيزمنهافيمتبانية

31ص/الحديثةالنهضةرواد-8/46الاعلام

.4/04المؤلفينمعجم

1686()



حاب(الأ)

:8001/14الرقم

بدا:لفنا

الصفديماديوان:العنوان

هـا".764"تاللّهعبدبنأيبكبنخليل،الصفديالدين!صح:المؤلفاسم

الروحتلكالوجدذمةفييحبحبهمفيالذيوهذاقضى:المخطوطةبداية

بالتنوينيغريهورقيبهتفاولاًالمضافبابعملته:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

:نسخ.نو!الخط

هـ8501:النسختاريخ

سمأ3ها*91:المقاس91:الأسطرعدد56-53قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الآفات

قديم.:التجليد

إطارالا.داخلالمق:ملاحظات

.63/.ْالذهبشذرات1/243-الطالعالبدر:درلمصاا

.2/315الاعلام1/068-المؤلفينمعجم

1687()



((لماحـاب)

/800133:الرقم

بدأ:لفنا

الحليالدينصفيديوان:العنوان

هـا".075"اتعليبنسرايابنالعزيزعبد،الحليالدينصفي:المؤلفاسم

آرقمنالورقفهيجتبدتالشفقياقوتهأمالصبح!يروزج:المخطوطةبداية

العلقمنمحمراًالسيفبدا!مامختضباًلاحلماالصبحضارمآم

بقىالآناماللّهقبضإذاذ!راًلكمالجميلباسداءرفعتملقد:المخطوطةنهاية

مندفقالجوادسحابمنبوابلنأيلحمالوفاعلىيهمىزاللا

:الماديالوصفبياثات

نسخ.:الخطنوع

هـاهـ86:النسختاريخ

سمأ315*91:المقاس91:الأسطرعدد331-601:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وآأسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضة:الّافات

قديم.:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتن:ملاحظات

.1/358الطالعالبدر3/797-الظنون!شف:درلمصاا

.4/18الاعلام-3016/المؤلفينمعجم

1688()



(ح!ابالما)

:3001الرقم

لادا:لفنا

الطالولمحاالخالاالحىعبدديوان:العنوان

اهـا".171ت"محمدبنعلىبنالحىعبد،الخالالحىعبد:المؤلفا!

بنالحىعبد...فيقولوبعد...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

المعروف...الحنفىالطويلالشهيربابنمتمودبنمحمدبنعلى

السماعخمرةتكنآنفقالالحاللسانبهنطقماهذا...بالخال

جلاء.والكروبوللهمالروحغذ

وندهالملبوسمنأولىمافيشعطيهسقاأو:المخطوطةنهاية

وندهالعوداشيممنجنةمجلسوأصير

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

أسم3*3.:المقاس31الاسطر:عدد17:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

مقابلة.:العنميةالأمور

رطوبة.:تفالآا

حديا.:التجلّيد

أهـ.254سنةالسقهأبوياسينمحمدباسممطالعةأولهفي:ملاحظات

.3/244الدرر-سلك1/505المكنونايضا!:المصادر

.3093/الاعلام-3/68المؤلفينمعجم

9168()



(ح!أبالما)

0361/:الرقم

لادا:لفنا

وجهه.اللّهكَرمطالبأبيبنعليديوان:العنوان

هـ".04"تالمطلبعبدبنطالبأبىبنعلي،طالبأبيبنعلي:المؤلفاسم

الألفحرفالبسملةبعد:المخطوطةبداية

حواءوالأمآدمأبوهمأكَفاءالتمثالجهةمنالناس

والماءفالطينبهيفاخرونشرفأصلهمفيلهميكنفإن

لاوانّمحمدوآلمتمدسيدناعلىتصلىأناستلكوصفتمما:المخطوطةنهاية

قدير.شئكلعلىإنكفضلكمنوزدناسألناكمماشيئاًتحرمنا

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

الحاتمى.تكةعشىيوسفبنعمر:الناسخاسم

هـا503:النسختاريخ

سمامحا،ه*1531:المقاس91:الأسطرعدد05-اقامن:الأوراقعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

وزخرفة.تذهيا:الأمورالفنية

رطوبة.:الاقات

حديما.:التجليد

مختلفة.والأسطرمختلفةالخطوط:ملاحظات

.2/452المؤلفينمعجم1/94-الذهبشذرات:!در

.4/592الاعلام

)0916(



(حصاب{لأ)

799:الرقم

بدا:لفنا

المتنبيديوانّ:العنوان

هـا".354ا"تالحسنبنالحسينبنأحمد،المتنبيالطيبابو:المؤ!ف

وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

تجد...اقتلمىمن

صغاراًواعتقهمعنهمعفى

خرهواالأخرناقص:المخطوطةنهاية

شمسْاكانظلمتأالأرضوإذ

والطبعالكتبيةالضاربوهو

:الماديالوصفبيانات

الحرابوافقته...وسنى

........أكثرعناقأوفي

وبلا!انمحلتالأرضوإذ

غلاا...والضربتغلوا

نسخ.:الخطنوع

اسم*ه2،عاه:المقاس16لأسطر:اعدد142:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:الإقات

حديا.:التجليد

:تملاحظا

:درلمصاا

وبخطمخالفورقوبهإطاراتوبهتعليقاتهامشهوعلىوالآخرالأولناقص

.الكلماتلبعضوطمسترميمآثاروبهحديث

.3/13الذهبشذرات1/908-الظنونكَشف

.1/115الاعلام-1/126المؤلفينمعجم

)1916(



(بطالما)

999:الرقم

بدا:لفنا

المتنبيديوان:العنوان

هـ".354"اتالحسنبنالحسينبنأحمد،المتنبيالطيبأبو:اوو!

وولوأالأولظض:المخطوطةبداية

نعدهاالقيدعنديكادكفللهاعوبةبحربانوا

مجدها.أبيضسجلهمقبلهاأشهربحلة

امتسا!افيهيجدولميعودهواءفيغيرسهموما:المخطوطةنهاية

واصطفا!اداركفارقتوقديرانىأنالاهيمنحبي

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الزنجانىمنوجهربنالغفارعبد:الناسخاسم

هـ632:النسختاريخ

سم303*1:المقاس31:الأسطرعدد923:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

.أسود:الحبرلون

رطوبة.:الافات

حديث،:التجليد

مهدىأهـوهو383سنةثانيآلاللّهعبدبنعلىباسموتملك،فهرسأوولفي:ملاحظات

طمسوفيهاالأولناقص،القادرعبدآلالمحسنعبدبنإبراهيممنإليه

.تعليقاتهامشهوعلى،الكلماتلبعض

.3/13الذهبشذرات1/908-الظنونكشف:المصادر

.1/115الاعلام-1/126المؤلفينمعجم

)2916(



(!ابالما)

:8001/91الرقم

بدا:لفنا

المتنبيديوان:العنوان

هـا".354!"تالحسنبنالحسينبنأحمد،المتنبيالطيبائو:اوو!

الألسناالكلاممنعماالحب:المخطوطةبداية

هجرالكراالهاجرىالحبيبليت

أهلهنتأالذيهذاضيناقاا:المخطوطةنهاية

مادحاًوماجبتتقصيريذنبى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا850:النسختاريخ

سطر:لأاعدد98-66:لأوراقاعدد

أعلناماعاشقشوىوألذ

الصناصلهواصلىغيرجرممن

النصفألفولاهذاالثلثانولاغلطت

تعفواانأسالجيتولكنبذنبي

سما5.3*91:سلمقاا91

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الآ!ات

قديم:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنتب:ملاحظات

.3/13الذهبشذرات8ْ9/1-الظنونكشف:درلمصاا

.1/115الأعلام-1/136المؤلفينمعجم

)3916(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

الأمورالفنية:

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

(بطالما)

0134/1

بدأ

المتنبيديوان

هـ".354ا"تالحسنبنالحسينبنأحمد،المتنبيالطيبأبو

والوسنالجفنبينالهجرومزقالنوىيومآسفاالهوىأبلى

.)ييبن(الثويكمعنهالريحإبانهإذاالخلالمثلفيترددروح

ملسافيهتجدولميعودهواءفيغيرسهمأناوما

واصطفاكَا.داركفارقتوقديرانيأنإلهيمنحبي

:دي

نسخ.

اهـ602

الأسطر:عدد214ا-قمن

مشرقي.

حمر.وأأسود

سم33*33:اتس51

وزخرفة.تذهيب

رطوبة.

زيدونابنلرسالةشرحفيالمصرينباتهابنرسالةمنجزءنقولأولهفي

عبدبناللطيفعبدشرحمنوجزءزيدونابنرسالةعلىالعيونشرحالمسماة

شعروابياتالعجملاميةعلىالشافعياليمنيالنزيلىحسينبنالرحمن

التملكاتوأسماءاهـ،226سنةاهـ،هـ62سنةبتاريخوتملكاتمتفرقة

12اقعندالديوانوينتهيتعليقاتهامشهوعلىإطاراتوداخلمطموسة

.خلكانابنتاريخكَتابمنوترجمتهالمتنبيمقتلذكَرويليه

.3/13الذهبشذرات1/908-الظنونكشف

.1/115الأعلام-1/126المؤلفينمعجم

)4916(



(ح!ابالما

:7001/3الرقم

بدا:لفنا

.سعادبانةمعارضةفيالمعادذخر:العنوان

هـا".696تا"حمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري:المؤلفاسم

إلىالبوصيريمحمداللهعبدلأبيسعادبانتقررفيالمعالىذخر:المخطوطةبداية

.مسئولقدمتماكلعنوأنتمشغولباللذاتأنتمتى

فقنديل.قنديلالكواكبمنبهنّوانتشرصباحضوءلاحما:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

عوني.صادقمحمدحافظموروى:الناسخاسم

هـ.ا124:النسختاريخ

اسما*17:المقاس51الأسطر:عدد34قا-3قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

رطوبة.:الافات

حديت.:التجليد

5/433.الذهبشذرات/823-1الظنونكشف:!در

.6/913الأعلام3/317-المؤلفينمعجم

)5916(



(ح!ابالما)

:256الرقم

بدأ:لفنا

.العشاقوبهجةالمشتاقروضة:العنوان

هـ"ا.889ا"تاللّهعبدبنأحمدمحمد،الرومىماميا:المؤلفاسم

بيوتفيالافكارأبكارعرايسابتكرمنحمدلله)الحمد:البسملةبعد:المخطوطةبداية

(....للاستخدامطايعةفلبتالجناسأجناسرقايقلهاواستخدمالنظام

بالعيد.تهنيةتاريخه=وفيهلالرضاشوالوشهر:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسمكره21:لمقاسا13:الأسطرعدد353:قورالأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

حديث:التجليد

:تملاحظا

:درلمصاا

المؤلفتبيضتاريخهويكونقدتاريخالديوانأبياتآخرفيجاء-

هـ.839سنةهووالتاريخذلكغيرأولديوانه

نقولات355ق/بعدوماميكروفيلمعلىالنسخةهذهصورت-

مختلفة.وحكملأبيات

194./1المكنونإيضاح8/413-الذهبشذرات

.3/75المؤلفينمعجم-6/7الاعلام

)6916(



(ح!ابالما)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

مصادر:

535/2

بدأ

.البردةقصيدةشرحفيالزبدة

.هـ"9ْ5!"تبكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

الغنيمولاهإلىالفقيرالعبدفيقول...للّهحمداًبعدأما:البسملةبعد

شرحاًأضعأنالنجيحالأ!أيهاسألتنيقدالأزهرياللّهعبدبنخالد

.البوصيريمتمدالدينشرفالإمامللشيخالمديحبردةعلىلطيفاً

آفضل!لماتكومدادنفسكورضىعرشكزنةمجيدحميدإنك...

ذ!ركعنوغفلالذا!رونذكرككلمامعلوماتكعددصلواتك

.الغافلون

ي:

نسخ.

.علوانالشيخبنيأحدسليمانالحاجبنأحمدالحاج

اهـ.495الثانيربيع6

:المقاس12:الأسطرعدد272(-ب123)ق34

وحديث.مشرقي

وأحمر.أسود

مملوكي.

.8/26الذهبشذرات2/792-الأعلام

.1/668المؤلفينمعجم2/1332-الظنونّكَشف

7916()

أسمك!ه02



الرقم:
الفن:
:العنواق

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاَفات

التجليد:

:ملاحظات

:مصادر

(ح!ابال!)

1167

بدأ

.البردةقصيدةشرحفيالزبدة

هـ".9ْ5تا"بكرأبيبناللّهعبدبنخالد،الأزهريخالد

بنخالد...فيقول...التحميدمستحقللّهحمداًبعدأماالبسملةبعد

على...شرحاًآضعآرْ...الأ!أيهاسألتنيقد...الأزهرياللّهعبد

توصْيح.أتم...البوصيري...للشيخالمديحبردة

وملايكتهاللّهإنفقلتقديماًعليهوالسلامبالصلاةأمرتنافإنك

..تسليماوسلمواعليهصلواآمنواالذينأيهاياالنبيعلىيصلون

ي:

نسخ.

المنقار.حمزةبنسعيدمحمد

اهـ.274

اسم31*6:سلمقاا12:لأسطراعدد42

حمر.وأأسود

رطوبة.

قديم.

وقديمةحديثةمنمختلفةوالأوراقالتعليقاتبعضهامشهعلى

أيضاً.مختلفةوالخطوط

8/36.الذهبشذرات-2/1332الظنونكشف

.2/792الأعلام1/668-المؤلفينمعجم

)8916(



حاب(الما)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

2001

بدأ

الزندسقط

.هـ!"944أ"تسليمانبناللّهعبدبنأحمد،المعريالعلاءأبو

...منهاقصرمامدىفيتتابعنكَآفراسالشعراءفإنبعدأما:البسملةبعد

منيكنولمالمديحمذهبفيالعلاأبوقال......الحداثةزمانفيكنتوقد

)المتوين(.منوالقافيةالوافرمنوالورنالرفدطلاب

البدر!أنكسيارالأفاقفيشبيهككماشرفلىإسيارالأرضفيأرالث

.دارليلةإلايليقكفمامنازلهوالدنيا

ي:

نسخ.

البلاطي.يوسفبنبكرأبو

هـ.5801

اسم21*ه:المقاس13لأسطر:اعدد73

مشرقي.

خضر.وأحمروأأسود

رطوبة.

)مملوكي(قديم

باسمتملكاتأولهوفي،مفككةأوراقه،المعرىالعلالأبيترجمةأولهفي

سنةالخانيمحمدبنمحمدوباسماهـ،216سنةالخانيافندىمحمد

بنالحسنيمحمدباسموختمسالمبنيوسفبنبكرأبووباسماهـ،374

الهدهدخواصفيفايدةآخرهوفيتعليقاتهامشهعلىاهـ،003سنةالعطار

.للدميرىالحيوانحياةكتابمن

.328/ْالذهبشذرات-3/399الظنونكشف

.1/157الأسكلام-1/181المؤلفينمعجم

)9916(



،لماح!اب()

11/3صاأ:الرقم

أدب:الفن

.المحجوبمحمداللّهعبدلأبىالشقراطيسيةالقصيدةتخميسشرح:العنوان

هـ".681تا!حسمدبنعلىبنمحمد،التوزريالشباص!ابن:المؤلفاسم

أبيوعندقتيبةأبيقولفيعامرإنهالمطلبعبداسمفيالبسملةبعد:المخطوطةبداية

عمروأسمهوهاشمشيبهاسمهالعلمأهلجمهورمنوغيرهإسحاق

.المغيرةاسمهمنافوعبدوالعلاعمروويقال

الناسبعضوزعمواصفرارهاللغروبالشمسميلعندالعشيىوهو:المخطوطةنهاية

لفظأنهوالصحيحذكرهايطوللوجودهيصحولاأحيلجمعأحلأي

واحد.الأحيلومدلولمدلولهمفرد

:الماديالوصفبيانات

مغربي.:الخطنوع

الشريف.بنأحمداللطيفعبد:الناسخاسم

هـ.9181:النسختاريخ

أسم*5316.:المقاس25:الأسطرعدد695-قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:الآفات

حديا.:التجليد

عنوترجمةوالمخمسالشقراطيسيةشرحلصاحبترجمةآخرهفي:ملاحظات

علىهـ،681سنةالمؤرخةالمؤلفنسخةمنمنقولةنسخةوهيالمؤلف

!ثيرة.تعليقاتهامشه

.6/383ال!علام3/544-المؤلفينمعجم:مصادر

)0017(



(ح!ابالأ)

:175الرقم

لادأ:لفنا

المتنبيديوانشرح:العنوان

هـ!".468ا"تمحمدبنأحمدبنعلي،الواحدي:اوو!

بهمصبحأالذينفإنهمالعباسيةالدولةظهورإلىالإسلاموأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

عذبا.الشعربحر

.ضهوآالأضضظ:المخطوطةنهاية

...بحكاياتوحشاهالُغريبةالأبياتمنألفاًعشرينوإنهامسايلهوأ!ثر

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

373:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنْوع

سما8*92:سلمقاا38لأسطر:اعدد

أسود.:الحبرلون

قديم.:التجليد

والأخر.الآول!ناقص،مذهبةإطاراتداخلوالمتنمفككةوأوراقه:ا*حظات

.3033/الذهبشذرات1/908-الظنونكشف:المصادر

./4355الأعلام-2004/المؤلفينمعتم

)1017(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:مصادر

حابه(الما)

359

بدأ

للبوصيري.البردةقصيدةشرح

)د.ت(.التالشيحسينبنحسن،التالشي

عليهاللّهصلىمحمدنورخلقالذيالمحمودللّهالحمدالبسملةبعد

بزيارةوقفتبعدما...التالشيحسينبنحسن...يقولوبعد...وسلم

ل!ثاأشرحأن....بالبر!ةالموسومةقصيدة...فطالعت...الكعبة

شرحاً.

فيهاماقصوريجيربقبولهوأنالمقلهذاجهدالقبولبحسْنينظرأن

تمت.مهديهامقدارعلىالهدايافإن

ي:

نسخ.

سمأ154*59.1:المقاس71:الأسطرعدد75

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

حديث.

باسمتملكختم،الأدفرويشيخىبنمتمدباسمتملكأولهفي

أوراقهوبعضتعليقاتهامشهعلىاهـ،363سنةالتركىحسين

مفككة.

2/1334.الظنونكشف

)3017(



(ح!ابايأ)

:604الرقم

بدا:لفنا

للبوصيمالري.ةالبربقصيدةشرح:العنوان

عنواستوحشبالخلوةالأحزانومنادمةبالعزلة...وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

عنساعياًجهادهحقاللّهفينفسهوجاهدبالحقواستأنسالخلق

تعلقها.قطع

الحمرةإلىيقربهأيشعرهبياضهايخالطالأبلوهيأعيسجمع:المخطوطةنهاية

الحسن.الصوتبفتحتينوالنغم

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع2

أسم،24*ه.5،:المقاس23الأسطر:عدد5.:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:الاقات

تجديد.بدون:التجليد

.الأولوناقصالتعليقاتبعضهامشهوعلىمفككةاوراقه:ملاحظات

)3017(



(ح!ابالما)

463:الرقم

بدأ:لفنا

دل!.لدابنمقصورةشرج:العنوان

هـ"ا.ه2ْت"محمدبنعليبنيحيى،التبريزيالخطيب:اوو!

ترىأما...الازدىدريدبنالحسنبنمحمدبكرأبو...قالالبسملةبعد:المخطوطةبداية

نأالشرص!فيأماصلأ..الدجىأذيالتحتصبحطرةلونهخاليرأسى

الفعل.بهافحزمماإليهاضمت

فيتقدممانحوعلىالتاءمنمبدلةمزدهافيوالداللهوأوابتهاجستفزنى:المخطوطةنهاية

تعالى.اللّهشاءإنعليهقسثمذلكفاعلموأخواتهانظائرها

:الماديالوصفبيانات

رقعة.:الخطنوع

:وراقلأاعدد

حديا.:الورقنوع

اسم24*7:المقاس91سطر:لآاعدد77

.سودأ:لحبرالون

حديث.:التجليد

:ملاحظات

:درلمصاا

بن!كلىباسمتملكختمأولهوفيوالمؤلفالعنوانبهامطبوعةورقةأولهفي

.تعليقاتسطورهوبينهامشهوعلىثانيآلاللّهعبد

4/5الذهبشذراتأ-8ْ8/3الظنونكشف

8/157الاعلام460/1المؤلفينمعجم

)4017(



(بطالأ)

/800126:الرقم

لادا:لفنا

!تابمنمنقولالدينشرفبناللّهعبدبنمحمدالدينعزشعر:العنوان

آميربنالحسينبنمحمدبنإسماعيلالدينضياءاللالسمط

باللّه.المنصورالمؤمنين

)د.ت(الدينشرفبناللّهعبدبنمحمد،الدينشرف:المؤلفاسم

منصفمنهلناهلالمشنفالغرال:المخطوطةبداية

يوسفيحكيهقطماالجماليوسفى

الخراماروضالصباريحصافتتوماقمرىالايكفيشدىما:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا860:النسختارتخ

سما3!5ك!ا9:سلمقاا91:الأسطرعدد281-181:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضةالآفات

قديم.:التجليد

.إطاراتداخلالمتن:ملاحظات

)5017(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبياثات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

(!ابالما)

8001/21

بدأ

الكئيببمصرعاللبيبعبرة

هـا".764"اتاللّهعبدبنأبيكبنخليل،الصفديالدينصلاح

...حمدهحقللّهحمداوبعد...حالكلعلىالحمدولهالبسملةبعد

..الظاهرعبدالدينعلاء...أنشاهاالتيالرسالةعلىوقفتلماإننى

وسميتها...والمنثورالمنظومعلىتحتوىرسالة...حذوهأحذوأنوأحببت

اللبيب.بعبرة

قدلعبدفطوبىحادىالمنيةنحوساقهإذامرتقاأفضلللإنسانزادولا

.فسادمناممنصلاحلحالطرفهتنبه

ي:

نسخ.

.الزيدىالإنسىحسينبنصالحبنقاسم

اهـ850

عددالأسطر:19.41-!اق

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

قديم.

سما5.3*91:لمقاسا91

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتن

.602/ْالذهبشذرالا-3/1231الظنون!شف

.2/315الاعلام-/1068المؤلفينمعجم

)6017(



(ح!ابالما)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

1121

دبأ

حجر.طبع)مطبوع(المحمديةبالمنحالأحمديةالفتوحات

.اهـا"403تا"منصوربنعمربنسليمان،الجملسليمان

بهمدحماأبلغومن...بعدأما...متمدسيدنافضلالذيللّهالحمدالبسملةبعد

...الريمزيةقصيدتهفيالبوصيرىالشيخ...ونظمه...النظممنوسلمعليهاللّهصلى

نأفأحببت..طولاًفيهرأيت...شروحهاأحسنوشرحهالمكىال!ثيتميحجرابن

الأحمدية.الفتوحاتوسميتها...العباراتبعضمنهالتقط

أبواباستفتاحإلىالرببذ!ربالختمالإشارةمعالثانيودوامالأولشرفبين

وامدادهقربهحقائقلهحققممناللّهجعلناوهذالطفهموانحواستمنا!تربيته

ومحنة.فتنةكلمنوآمناواسعافه

ي:

نسخ.

.البدوىالقطب:النسخولن.الفحماوىالشاميإسماعيلبنحمدأ

هـ1188

701

أسود.

اسم5،24*7:المقاس92سطر:لأاعدد

رطوبة.

اهـوهي188سنةمؤرخةنسخةمنمطبوعةنسخةوهيتعليقاتهامشهعلى

محمودلصاحبهاالنيرةالحجربمطبعةالقاهرةمصرمحروسةفيمطبوعةنسخة

درويشوالسيدالدمشقيشاهينمحمدالشيخ،البحرينروضةمفئالجزائرى

الطبع.نسخةاهـوهي374سنةالدمشقي

.4ْ6/1العارفينهدية-3/177المكنونإيضاح

.3/131الاعلام-1/597المؤلفينمعجم

)7017(



(ح!أبالما)

:703/5الرقم

دلاأ:ا!ن

إبتهاليةقصيدة:العنوان

تجدني.لمسوايتطلبفإنتجدنيفاطلبنيالمطلوبأنا:المجمملةبعد:المخطوطةبداية

تجدني.فاطلبنيتكليفبلاعرشيفوقالمدبرالفرفىانا:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

.الهنديالرحمنعبد:الناسخاسم

هـ0271:النسختاريخ

اسم*ه521.:المقاس8الأسطر:عدد35-91قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.سودأ:لحبرالون

رطوبة.:تفالآا

قديم.:التجليد

حتىورقتينفيوالفارسيةبالعربيةأدعيةآخرهوجؤتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

.26ق

)8017(



(ح!ابالما)

:7001/7الرقم

بدا:لفنا

إبتهاليةقصيدة:العنوان

محهولا.:لمؤلفا

تجدني.لمسوايتطلبفإنتجدنيفاطلبنيالمطلوبانا:المخطوطةبداية

تجدنيفاطلبنيأحرركلمأوبحربرفيأحفظكلما:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

عونيصادقمحمدحافظموروى:الناسخاسم

هـأ124:النسختاريخ

الأسطر:عددلا967-قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالاا

حديث.:التجليد

)9017(

اسم17*أ:المقاس51



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

حاب(الما)

034/3

دبأ

.الزند(سقطديوانّ)منالمعريالعلاءأبوقصيدة

.هـا"944ا"تسليمانبناللّهعبدبنأحمد،المعريالعلاءأبو

البسملة:بعد

ونايلوحرموإقدامعفاففاعلأناماالمجدسبيلفيإلا

سايلويجيبواشيصدقخفية!لمارستوقدعندىأ

غدايدبأنأوتدىينجمأنّقبلوالهوالعيشإنما

الوقاالمشيبفيكانوأنالنفسإلىأشهىالشبابوغر

ي:

نسخ.

اهـ.602

سم33*33:المقاس23الأسطر:عدد21-9قامن

237

مشرقي.

خضر.وأحمروأأسود

رطوبة.

حديث.

تاريخمنجزءآخرهوفيالتعليقاتبعضهامشهوعلىإطاراتداخلالمش

اهـ.084سنةومؤرخصمالحبنأحمد

.328/ْالذهبشذرات-3/399الظنون!شف

.1/157الأعلام-1/181المؤلفينمعجم

)0171(



حاب(ال!ا)

:7001/5الرقم

لادا:لفنا

عينية.إستغاثةقصيدة:العنوان

النهىوتمنعتشاءمنتعطيتباركتوالعلىوالمجدالجودياذاالحمدلك:المخطوطةبداية

أفزعواليسرالإصستارلديإليكومؤيليوحرزىوخلاقي

ركعببابكأخياروناجاكموحددعاكماعليهوصل:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

عوني.صادقمتمدحافظموروى:الناسخاسم

اهـ142:النسختايغ

لأسطر:اعدد67-6قه!ا:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

رطوبة.:الافات

حديث.:التجليد

)1711(

أسم17*ا:المقاس51



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

مصادر:

(ح!ابال!)

0283/

بدآ

.التصوففيالشافعيالإمامقصيدة

هـ"ا.3ْ4تا"العباسبنإدرش!بنمحمد،الشافعيالإمام

الضميرويسمعفيمايرىمنيا

يتوقع.مالكلالمعدأنت

وآلهالنبيعلىالصلوةثم

ومشفع.شافعخيرالخلائق

ي:

نسخ.

:المقاس51الأسطر:عدد8898-قمن

حمر.وأأسود

قديم.

تعليق.هامشهعلى

.3/161المؤلفينمعتم2/9-الذهبشذرات

.6/36الاعلام

)1712(

اسم18*5،3



(ح!ابالما)

292/3:الرقم

لادا:لفنا

سعادبانتقصيدة:العنوان

هـ!".26تا"سلمىأبيزهيربنبن!عبزهير،بنكعب:ارو!

مكبوليعدلمأثرهامتيممتبولاليومفقلبيسعادبانت:المخطوطةبداية

خرهاوآالآض!ظ:المخطوطةنهاية

.يمشونينلواإذامجازيعاًوليسواقوماًرماحهمنالتإذايفرحونلا

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

سمأ3كر02:المقاس91الأسطر:عددقاه3-قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

.سودأ:لحبرالون

رطوبة.:تفالآا

حديا.:التجليد

.3.ق7-قمنالعلماءلبعضشعريةأبياتمجموعةيليهال!خرناقص:ملاحظات

.342الشعراءمعجم-3/9132الظنونكشف:درلمصاا

.5/226الإعلام-3/966المؤلفينمعتم

)1713(



(ح!ابالما)

8001/33:الرقم

لادا:لفنا

سعادبانةقصيده:العنوان

.هـ"26ت!"سلمىأبيزهيربنابنكعبزهير،بنكعب:اوو!

مكبوليعدلمأثرهامتيممتبولاليومفقلبيسعادبانت:المخطوطةبداية

مكحولالطرفغضيصاعنإلارحلواإذالبيرغداةسعادوما

.الأنصارصالحيمنمغيبفييزلفلاالحيوة!رمسرهمن:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ.8601:النسختاريخ

سمأ315*91:المقاس91الأسطر:عدد-هـا4قامن:الأوراقعدد

601

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضةالآ!ات

قديم:التجليد

.إطاراتداظاالمتن:ملاحظات

3/9132-الظنونكشف:درلمصاا

2/966-المؤلفينمعجم

.342الشعراءمعجم

.5/226الإعلام

)1714(



(ب!راال!أ)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

76/9

بدأ

البردةقصيدة

696!ا"."تتحمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري

البسملة:بعد

بدممقلةمنجرىدمعاًمزجت-سلمبذيجيرانتذكرأمن

إضممنالظلماءفيالبرقوأومض-كاظمةتلقاءمنالريحهبتأم

بهماستفققلتإنلقلبكوما-اكففاهمتاقلتإنلعينيكفما

ينهزمالأهوالتدعهحتىصبراً=لهإنالدارينفيبعبدكوألطف

ومنسجمبمنهلالنبيعلى=دائمهَمنكصلاةلسحبوائذن

بالنغمالعيسحاديالعيسوأطرب-صباريحالبانعذباترنحتما

ي:

تعليق.

اسم*9038.2.:المقاس17الأسطر:عددأ45=ب04

أوروبي.

وأحمر.أسود

حديث.كرتونى

اخرها.فيجاءكمابيتا)915(أبياتهاعدد

3/317المؤلفينمعجم

3/1331-الظنونكشف

.5/433الذهبشذرات

.6931/الإعلام

)1715(



حاب(الما)

917/1:الرقم

بدأ:لفنا

البربةقصيدة:العنوان

هـا".696"تحمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري:اوو!

البسملة:بعد:المخطوطةبداية

بدممقلةمنجرىدمعاًمزحت=سلمبذيجيرانتذ!رآمن

بالنغمالعيسحاديالعيسواطرب-صباليحالبانعذباترنحتما:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

على.الشيخبنأحمد:الناسخاسم

اهـ181:النسختاريخ

الأسطر:عددب7-قاب:الأوراقعدد

ايساقجي.قصبة:اتولن

سم02ك!3715:المقاس31

وروبي.أ:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ولة.جد:لفنيةامورلأا

حديث.:التجليد

.6/913الإعلام-31331/الظنون!شف:المصادر

.5/433الذهبشذرات3/317-المؤلفينمعجم

)1716(



(ب!ماالما)

183/1:الرقم

لادا:لفنا

البربةقصيدة:العنوان

هـا".696ا"تحمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري:المؤلف

كاظمة.تلقاءَمنالريحهبتأمسلمبذيجيرانتذكرامن:المخطوطةبداية

بالنغم.العيسحاديالعيسوأطربَصبا-ليحالبانعذباترنحتما:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

ثلا.:الخطنوع

.الأنقرويإِسماعيل:الناسخاسم

هـا610:النسختاريخ

سم312*.:المقاس9الأسطر:عدد81-اق:الأوراقعدد

المائيةالعلاماتفيهتظهرقديماوربي:ا!رقف

.اسود:الحبرلون

حديا.:التجليد

.3/317المؤلفينمعجم5/433-الذهبشذرات:درلمصاا

.6913-الأعلام-21331/الظنونكشف

)1717(



(ح!ابايأ)

/1833:الرقم

بدأ:لفنا

البربةقصيدة:العنوان

هـ"ا.696"اتحمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري:اوو!

بدممقلةمنجرىدمعاًمزحتسلمبذيماجيرانتذكَرأمن:المخطوطةبداية

بالنغمالعيسحاديالعيسوأطربصبا-ريحالبانعذباتمارنحت:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

ثلث.:الخطنوع

سم71*43:سات3لأسطر:اعدد16-53:وراقلأاعدد

حديا.:الورقلْوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

حديث.:التجليد

3/417-المؤلفينمعجم:درلمصاا

أ-2/331الظنون!شف

.5/432الذهبشذرات

.6/913الإعلام

)1718(



(حمابال!أ)

933:الرقم

لادأ:لفنا

البربىةقصيدة:العنوان

هـ"ا.696""تحمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري:اوو!

تعالى:قولهعندأولهيبدأ:المخطوطةبداية

ا!ففاهمتاقلتإنلعينيكفما

غداالمسلمينلكلبخيرواختم:المخطوطةنهاية

بهماستفققلتإنلقلبكوما

والحرموالقدسوالانبياالكتبفي

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

سمأه*23:سات6لأسطر:اعدد36:لأوراقاعدد

مشرقي:الورقنوع

أسود.:الحبر

قديم:التجليد

والآخرال!ولناقص:ملاحظات

ذهبيبإطارومحاط(الورقةللونمخالف)بلونإطارداخلالأبيالا-

ومعربة.مشكولةوالكلمات،الإضلاعمستطيل

.5/432الذهبشذرات1331-3/الظنونكشف:ا!در

.6/913الأعلام3/317-المؤلفينمعجم

)9171(



(ب!االأ)

:411الرقم

لادأ:لفنا

.ةالبربقصيدة:العنوان

هـا".696تا"حمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري:المؤلفاسم

مقلةمنجرىدمعاًمزحتسلمبذىجيرانتذكرأمنالبسملةبعد:المخطوطةبداية

منالظلماءفيالبرقوأومضكاظمةتلقاءمنالريحهبتأمبدم

أضم.

مارنحتومنسحمبمنهلالنبيعلىدايمةمنكصلاةلسحبوأئذنّ:المخطوطةنهاية

بالنغم.العيسحادىالعيسوأطربصباريحالبانعذبات

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

الأصيحى.العنىعبدالسيدبناحمد:الناسخاسم

هـ.ا035:النسختاريخ

سما315ك!ا.57:المقاس8:الأسطرعدد12:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنْوع

وأحمر.اسود:الحبرلون

زخرفة.:الآمورالفنية

رطوبة.:الإقات

حديا.:التجليد

أيضاً.وآخرهاومخالفحديثبخطمكتوبةالأوراقاول:ملاحظات

.5/432الذهبشذرات-21331/الظنون!شف:!در

.7/913الاعلام3/317-المؤلفينمعجم

)0172(



(مـاب{لما)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

مصادر:

414/6

بدأ

.البردةقصيدة

هـا".696تا"حمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري

مقلةمنجرىدمعاًمزحتسلمبذىجيرانتذكَرأمنالبسملةبعد

منالفللماءفيالبرقوأمضىكَاظمةتلقاءمنالريحهبتأمبدم

أضم.

مارنحتومنسجمبمنهلالنبيعلىدايمةمنكصلاةلسحبوأئذنّ

بالنغم.العيسحادىالعيسوأطربصباريحالبانعذبات

ي:

.معتادنسخ

اسم150بمرا5:المقاس13الأسطر:عدد64-53من

مشرقي.

.أسود

رطوبة.

تجليد.بدونّ

.5/432الذهبشذرات1331-2/الظنونّكشف

.7/913الاعلام3/317-المؤلفينمعجم

()1731



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

مصادر:

(ح!ابال!أ)

68015/

بدأ

البردةقصيدة

هـا".696ت"حمادبنسعيدبنمحمد!البوصيري

البسملة:بعد

بدممقلةمنجرىدمعامزحتسلمبذيجيراقتذ!رأمن

آضممنالظلماءفيالبرقوأومضكاظمةتلقامنالريحهبتأم

العيسحادىماالعيسواطربصباريحالبانعذباترنحتما

بالنغم

الكرمذىوعثمانعلىوعنعمروعنبكرأبيعنالرضىثم

تعليق.

سمأ5.4*3.:اولس51:الأ!عدد7378-قمن

مشرقي.

أسود.

رطوبة،

)مملوكي(قديم

وآدعية.التركيةباللغةنقولاخرهوفيتعليقاتهامشهعلى

.5/433الذهبشذرات1331-2/الظنون!شف

.6/913الاعلام-3/317المؤلفينمعجم

)1722(



(!أبالأ)

1143/1:الرقم

بدا:لفنا

البربةقصيدة:العنوان

هـا".696ا"تحمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري:المؤلف

البسملة:ب:المخطوطةبداية

بدممقلةمنجرىدمعاًمزحتسلمبذيجيرانتذكَرمن

بالنغم.العيسحاديالعيسواطرب:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

أسم1315*0:المقاس11الأسطر:عدد17-اقامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

أهـ.027سنةاجازة:الأمورالعنمية

رطوبة.:تفالآا

حديا.:التجليد

علىللحا!المجددىالنقشبندىالحفظىولىالسيدمحمدمنإجازةأولهفي:ملاحظات

افندىإسماعيلوالشيخجانمحمدمنوإجازةالبردةبقصيدةعمربنافندي

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتوداخل-المجيزلىإالايذبكلى

.5/433الذهاشذرات-أ3331/الظنونكشف:المصادر

.6/913الاعلام-2/317المؤلفينمعجم

1733()



(ح!ابالما)

1177:الرقم

ادب:الفن

.ةالبربىقصيدة:العنوان

هـ".696ا"تحمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري:اوو!

البسملة:بعد:المخطوطةبداية

مزحت.سلمبذيجيرإنّتذكرأمن

هبت.أمبدممقلةمنجرىدمعاً

بالنغمالعيسحادىالعيسواطربصباريحالبان:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اهـ258:النسختاريخ

سمأ*712:المقاس9:الأسطرعدد02:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.أسود:الحبرلون

رطوبة.:الاقات

حديث.:التجليد

ال!وروبينأولهفيموجودهو!ماالبسيطالبحر!ىقصيدةوهي:ملاحظات

161أبياتهاعدد،التعليقاتبعضهامشهعلى،الفارسيةباللغةتعليقات

.بآخرهموجودكما

.5/432الذهبشذرات-21331/الظنونكشف:ا!در

.6/913الاعلام-3/317المؤلفينمعجم

)1734(



(!ابالما)

:8001/7الرقم

بدا:لفنا

شعرقصيدة:العنوان

)د.ت(إللّهعبدبنمحمدالوليدأبو،زيدونافي:المؤلفاسم

فيناتجالقياناطيبعنونابتدانينامنبديلاالتناىاضحى:المخطوطةبداية

ماقيناجفتولاإليكمشوقاجوانحناابتلتفمافينايتم

معناهوالأياميعلمالدهرأمللىإتبقينىاللياليعل:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا850:النسختاريخ

اسم5.3*91:المقاس91الأسطر:عدد9314-قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الآ!ات

قديم.:التجليد

.إطاراتوداخلتعليقاتبه:ملاحظات

)1725(



(حرابالما)

:8001/13الرقم

بدأ:لفنا

شعر.قصيد:العنوان

الحيميبنالمنعمعبدبنأحمد،الحيمي:المؤلفا!

أربغيرهفيليليسمطلباًما:المخطوطةبداية

لمستمعأولمراءطمحتوما

رتبإلىمنهمنظريينتهيما:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

الطلبوآنتهالتقضىإلاإليك

ينتسبعلياكإلىلمعناإلا

رتبفوقهاولاحتإلاالحسنفي

نسخ.:الخطنوع

هـ8501:النسختاريخ

سمأ5.3*91:سلمقاا91:الأسطرعدد35-15:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضةالآلمحات

قديم.:التجليد

.إطاراتداخلالمتن!تب:ملاحظات

1736()



(بح!أالما)

5801/15:الرقم

بدا:لفنا

شعر.قصيدة:العنوان

)د.ت(القوضيالعزيزعبد:المؤلفاسم

وسجونيالهوىفيوجدىلجديت:المخطوطةبداية

والغداالضلالةبينواقفائا:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا850:النسختاريخ

لأسطر:اعدد75-5لا:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الآ!ات

قديم.:التجليد

.إطاراتداخلالمتن!تا:ملاحظات

1727()

91

جفونىرواهتسلسلهسند

يهدينيومبسميظلشعر

سمأ315ك!ا9:المقاس



(حرابال!أ)

01/13هـ:8الرقم

بدأ:لفنا

شعرقصيدة:العنوان

)د.ت(أحمدبنمحمدبنعلى،العلوى:المؤلفاسم

شيممنالعلياعنالخمولولاهمممنبالتسديدالقناعةليس:المخطوطةبداية

الرخمإلىياوىلاالبازكذلكلىيصلحوباشالأمجالسةولا

والهرمالشيبوبعدالبلوغقبلبهاعرفتوأخلاقيفعاليهذا:المخطوطةنهاية

العلمذلكفيعلمفإننيعلماًالوغافيقوميكانّوأنإلى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ8501:النسختاريخ

سمأ315*91:المقاس91:الأسطرعدد35-15!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

وأحمر.اسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضة:الاقات

قديم.:التجليد

.إطاراتبه:ملاحظات

1728()



(ب!الأا)

:7001/6الرقم

دلاا:لفنا

الطنطرانية.القصيدة:العنوان

هـا".485قبلحيان!"كانالطنطرانيالرزاقعبدبناحمد،الطنطراني:المؤلفاسم

الزلزالفيوالعقلزلزلتنىبالنوىبالبالبلبالبلبلتقدالبالخالىيا:المخطوطةَبداية

فاستقمقدىقوستقدالقدرشيقيا

الالطافادومفيهاغراءدولةفيالعيدبعودوارتحالعدىزعمع!دم:المخطوطةنهاية

.طاف

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

عونىصادقامحمدحافظاموروكلا:الناسخاسم

اهـ143:النسختاريخ

6796-قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

:المقاس51سطر:لأاعدد

رطوبة.:الاقات

حديا.:التجليد

.1/08العارفينهدية2/0134-الظنونّ!شف:مصادر

.1/015الاعلاما-1/96المؤلفينمعجم

)9172(

اسم17*ا



(حابالما)

:8001/9الرقم

لادأ:لفنا

السواجعألحانفيقصيدة:العنوان

)د.ت(الأندلسيسعيدبنجابر،الأندلسي:المؤلفاسم

الوصالليلفليهننيوصلت:المخطوطةبداية

أتتلمابشرُنىلمنقل

فيهزيناللاقلامدام:المخطوطةنهاية

غاليغيربنفسالغاليوصلها

مالىأوالبشرفيروحىهذه

والمعالىالمعانيحلىكسيت

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ8501:النسختارتخ

سمأ.53*91:المقاس91:الأسطرعدد44-43:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاشود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الآفات

قديم.:التجليد

.إطاراتداخلالمتن!تا:ملاحظات

(0173)



حاجمه(الأ)

393/2:الرقم

لادا:لفنا

العزلافيقصيدة:العنوان

)د.ت(العمرىسعدي:المؤلفاسم

وهجرانّالوعودمنتمادبينماولهانصبحأالغرامبدواعىصبٌ:المخطوطةبداية

نآماذالكبحقبقربتحيةبكربمنكحللصبآنما:المخطوطةنهاية

ولهانأصبحالغرامبدواعىصببواعىوليسالهوىيراعىبات!م

:الماديالوصفبيانات

معتاد:لخطانوع

:لمقاسا3.:لأسطراعدد3-3قا:قلأورااعدد

مشرقي.:الورقنوع

أسم.3*2

.اسود:لحبرالون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

.واحدةورقةفيوغيرهللبورينىالشعريةالأبياتبعضيليه:ملاحظات

(1731)



(!ابالما)

292/4:الرقم

بدأ:لفنا

الغزلافيقصيدة:العنوان

.ت()دالعناباتىحمدا:المؤلفاسم

أسلاكوربيلا!نتماثغركفياسلاكاللآلىنظمبمناقسمت:المخطوطةبداية

ودلاكالصدورعلىحسودىاغراكلماعشقىفلحعذولىلجقد:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

العناباتي(حمد)أالمؤلف:الناسخاسم

:المقاس71:الأسطرعدد2.-91قاكا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

.أسود:لحبرالون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

1732()

اسم3كو02



(!ابأل!أ)

292/5:الرقم

بدأ:لفنا

الغزلافيقصيدة:العنوان

)د.ت(محمودالشيخ:المؤلفاسم

بألحانهواكفيالاوترغتألحانفيعشقكراحالحبأرشفنىما:المخطوطةبداية

أغصانخمايلفيالورقغردتماسلامثمعليهبالصلاةواختم:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

)المؤلف(محمودالشيخ:الناسخاسم

:المقاس41:الأسطرعدد12-02فكا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضةالآلمحات

حديث.:التجليد

1733()

أسم03*2



(حرابالما)

:8001/6الرقم

بدا:لفنا

البيامىأميرالحاجفروحبنمدحفيقصيدة:العنوان

)د.ت(الدمشقيالنحاسبنالدينعلاء،الدمشقي:المؤلفاسم

جنحياتجنحيمضىأنوالدجايلحوالشوقالطرفساهىبات:المخطوطةبداية

فتحالصبحهجومحوفمالهالدجابابالشرقو!ان

قبحالفوزفيفلهيباريأنالذيالفصلعنىناطق:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبياثات

نسخ.:الخطنوع

هـ8501:النسختايلخ

سما315بم!ا9:المقاس91:الأسطرعدد93قا38-قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضة:الآفات

قديم.:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتن!تب:تملاف

)1734(



(!ابالما)

:8001/16الرقم

بدا:لفنا

الملكعميدمحمدبنمنصوربنمحمدالنصرأبيمدحفيقصيدة:العنوان

الكندى

)د.ت(عليبرهانيمحمد،برهاني:المؤلفاسم

العينالظباءشيمهذهأمقرينكلوديحاذىأ!ذى:المخطوطةبداية

حزينكلروحالتآسيأنالهوىقتلمنحديثعلىقصوا

متنهفيأثرهرونقكالسيف:المخطوطةنهاية

ذاتهعنصرأنعلاهشهدت

المسنونجدهفيومضاؤه

طينمنغيرهوعنصرمسك

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ8501:النسختاريخ

سمأ513*91:لمقاسا91:لأسطراعدد58-75:وراقلأاعدد

مائية.علاماتفيهتظهرقد!اورس:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضة:الاَلمحات

قديم.:التجليد

.إطاراتبه:ملاحظات

1735()



(!ابالماَ)

293/6:الرقم

بدأ:لفنا

الشافعي.ال!ماممدحفيقصيدة:العنوان

.ت()دحيانابو:المؤلفاسم

خيابهوروحيينمىبهفجسمىثديادرّليإذالنتوبعلمعدبت:المخطوطةبداية

سقياجثمانهضملقبروسقيابهاتحفناكانلعلمفرعيا:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سما*23.:المقاس23:الأسطرعدد32-13قا!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

.3أق23-قمنالأدباءلبعضالأشعارمنمجموعةيليه:ملاحظات

1736()



به(حاالما)

:8001/4الرقم

بدأ:لفنا

عليلم.محمدبنالناصرالأماممدحفيقصيدة:نلعنو

)د.ت(الدينصارم:المؤلفاسم

الخلىبهالشحىماايدرى:المخطوطةبداية

عيّهواةالعاذلونيقول

زهرفيههومنوالوقتودم:المخطوطةنهاية

صلوةمنالاحمدودام

ورىظمأيستوىأجدك

الغويّهوالعاذلينوقول

سرمدىّاقعسىوعزك

الجديّعنىّماالأياممدى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا850:النسختاريخ

سماك!3ا5.9:المقاس91الأسطر:عدد37قا34-قامن:الأوراقعدد

مائية.علاماتفيهتظهرقديماورلمجي:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضة:الآفات

قديم.:التجليد

إطارالا.وداخلتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

1737()



(ح!ابال!أ)

:8001/8الرقم

بدأ:لفنا

الدينجلالامدحفيقصيدة:العنوان

هـ"".768ت"محمدبنمحمدبنمحمد،نباتهاجمنى:المؤلفاسم

تلويناالبينيومتلونحتىالمحبينادمعتعير!مأعدا:المخطوطةبداية

تمكيناالعليافياللّهفزادكغايتهبعدشيءيزداد!انإن:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ.أ850:النسختاريخ

سمأ.53*91:المقاس91:الأسطرمدد43-14قمن:الأوراقعدد

مائية.علاماتتفيهتظهرقديماوربي:ا!رقنْوع

حمر.وآآسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضة:الآ!ات

قديم.:التجلب

:ملاحظات

:مصادر

الشاعرنباتهابنبهاعارضةالقصيدةهذهإطاراتداخلالمتنكتب

.يخلدونابن

.2/253الطالعالبدر-2/164العارفينهدية

.7/38الاعلام-3/676المؤلفينمعتم

1738()



(!أبالما)

:8001/2الرقم

لادا:لفنا

الطالقانىعبادبنإسماعيلالقاسمأبيالصاحبمدحفيقصيدة:العنوان

)د.ت(.الخازنمتمدبناللهعبد،الأصفهاني:المؤلفا!

يمدحالأصفهانيالخازنمحمدبنالفهعبدمحمدالأديبقال:المخطوطةبداية

الطالقاني.عبادبنإسماعيلالقاسمأباالصاحب

.آراءبينشورارأيكوذاكأهوابيننهبىفؤادكهذا

وإيرائيحىقدزندهمنلأنمدايحهمول!نامنايحومن:المخطوطةنهاية

الطائىولايداينهاالبحترىلامحبرةعبادبنإليكفخذ

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا850:النسختارنخ

سمأ*5.913:المقاس91:الأسطرعدد31-93قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الاَفات

قديم.:التجليد

.إطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

9173()



(ح!أبالأ)

28عا:الرقم

بدأ:لفنا

عربي.ابنالدينمتيمدحفيقصيدة:العنوان

اهـا".431"تالغنيعبدبنإسماعيلبنالغنيعبد،النابلسيالعنىعبد:المؤلفاسم

نجدمنالمعالمتلكعلىوعرجا=والرندالباننسمةهبتحيثخذا:المخطوطةبداية

الوتدفييزدادالعيندموعطفته=!لماخليليياغراماًوبثا

اللحدذلكفيالأنوارهيكلعلىدايماً=اللّهمنرضواقولازال:المخطوطةنهاية

الوجد.لوعةال!ثوىأهلمنفهيج=مغرداالحمامناحماالدهرمد!

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

:المقاس91ال!!سطر:عدد(أب)2دتىا:الأوراقعدد

وحديث.مشرقي:الورقنوع

.أسود:الحبرلون

حديا.:التجليد

بيتا.)32(منتتكونالقصيدة:ملاحظات

.2/176المؤلفينمعجم4/32-الأعلام:صادر

.95ا/ْالعارفينهدية

)0174(

أسم31*4



(حابالما)

8001/11:الرقم

ادب:ا!فن

باللّهالمستعصيبنحمدأالعباسأبيالناصرمدحفيقصيدة:العنوان

هـ".583!"تاللّهعبدبناللّهعبيدبنمحمد،التعاويذيابن:المؤلفاسم

أجفانفيكللغوانىرقتولاهتانّالوسمىمنسارسقاك:المخطوطةبداية

جدلانّفالدهرجدلفيسلمتمافإنكالنعمالكتدومواسلم:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا850:النسختاريخ

سمأ315*91:المقاس91:الأسطرعدد15-94:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الآلمحات

قديم.:التجليد

.إطاراتداخل!!أكتب:ملاحظات

4/281الذهاشذرات-3/25الأعيانوفيات:المصادر

.6036/الاعلام3/478-المؤلفينمعتم

)1741(



(ح!ابال!ا)

:8001/5الرقم

بدأ:لفنا

وسلم.عليهاللّهصلىالنبيمد!فيقصيدة:العنوان

هـ".837تا"حجةبناللّهعبدبنعلي،الحمويحجةابن:ا!المؤلف

مواوزمزالمقامطابوقدفعنواترنموالماالعشاقبكمشدت:المخطوطةبداية

يختمالمسكالطيبيتغالىبهبداكَلمانشرهسلامعليك:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـا850:النسختاريخ

أسم،3*ه5.91:المقاس91الأسطر:عدد3718-قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الآَ!ات

قديم.:التجليد

.إطاراتداخلالمتنو!تبتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

.11/53اللامعالضوء1/731-العارفينهدية:!در

.2/67الاعلام3/465-المؤلفينمعجم

)1742(



(حرابالأ

036/4:الرقم

لادا:لفنا

وسلم.عليهاللّهصلىالرسولمدحفيقصيدة:لعنوان

أهـ".05تا"الكوفيثابتبنالنعمان،حنيفةابو:المؤلفاسم

بحماكواحتمىرضاكأرجوقاصداًجئتكالساداتسيديا:المخطوطةبداية

سواكيروملامشوقاًقلبالىإنخيرالخلائقياواللّه

مثواكإلىمشتاقحنماالهدىعلميااللّهعليكصلى:المخطوطةنهاية

.والاكمنو!لوالتابعينجميعهمالكرامصتابتكوعلى

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

يوسف.بنعمر:الناسخاسم

اهـ353:النسختارنخ

اسمحاك!152159:المقاس51:الأسطرعدد8788-قامن:الأوراقعدد

حديا.:الورقنوع

حمر.وأأسود:الحبرلون

رطوبة.:الإقات

حديا.:التجليد

.4/32المؤلفينمعجم1/327-الذهبشذرات:!در

.836/الاعلام

)1743(



(ح!ابإلما)

1/17هـه8:الرقم

لادأ:لفنا

التعاولذيلإبنقصيدة:العنوان

هـا".583ا"تاللّهعبدبناللّهعبيدبنمحمد،التعاويذيابن:المؤلفاسم

يبرينبرملتىالمطىفقفدينىالصبابةفيدينك!انان:المخطوطةبداية

بجفونىلثمتهالمطىأيديهضبةبيشارفتلوثراًوالثم

خؤن)...(أوبخيلجذوامطالبىتكونأنالمنيةو!:المخطوطةنهاية

الدينصلاحمنالسماحةلقنبوصلهالمحبعلىالضينليت

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

هـ8501:النسختاريخ

أسما3هكرأ9:المقاس91:الأسطرعدد95-58:الأوراقعدد

طوليةمعترضةخطوطشكلفيمائيةعلاماتفيهتظهرقديمأوربي:ا!رقف

حمر.وأأسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضةالاَلمحات

قديم.:التجليد

.إطاراتبه:ملاحظات

.4/381الذهبشذرات-3/478المؤلفينمعتم:درلمصاا

.636/ْالاعلام-3/25الأعيانوفيات

)1744(



(حابالأ)

:8001/01الرقم

بدا:لفنا

الكاتبللعمادالقصرخريدةمنمنقولةالخياطلإبنقصيدة:العنوان

.هـ"517ت"اعلىبنمتمدبنأحمد،الخياطاجمن:المؤلفاسم

لقلبهأماناًنجدصبامنخذا:المخطوطةبداية

روضهجنابكمنإلاظلفلا:المخطوطةنهاية

يطيربليههاكادريافقد

مأواهفنايكفيإلابانتولا

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:النهطنوع

هـ8501:النسختاريخ

سمأ5.3*91:لمقاسا91:لأسطراعدد48-44:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.ارضة:الآ!ات

قديم.:التجليد

.إطاراتداخلالمتنكتبما:ملاحظات

./13391والنهايةالبداية-/156الأعيانّوفيات:مصادر

.1/214الأعلام-1/383المؤلفينمعجم

)1745(



(ح!ابالما)

:302/3الرقم

لادأ:لفنا

العثمانييزيدأبابهايستنجدالأندلسيينلبعضقصيدة:العنوان

متجدددائم!ريمسلام:المخطوطةبداية

رحمةتتلوهاللّهسلاموثم:المخطوطةنهاية

خيرخليفةمولايبهأخص

ساعةكلفيالأياممدىعليكم

:الماديالوصفبيانات

مغربي.:الخطنوع

سمك!3114:المقاس23لأسطر:اعدد:وراقلأاعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وآأسود:لحبرالون

حديا:التجليد

علىويحرضهالعثمانيبالسلطانالناظمبهايستنجدقصيدةوهي:تملاف

.بوضوحمشكولوالخط)الاسبانيول(الفرنجحرب

)1746(



(!ابال!أ)

:8001/3الرقم

بدا:لفنا

.الكبريالبسامةقصيدة:العنوان

المظفر.لبنيوالوزير)د.ت(.عبدونبنمحمد:المؤلفا!

بالأثرالعينبعديفجعالدهر:المخطوطةبداية

موعظةالوكلاانهاكانهاك

قاطعةالأرضاقاصىفيسيارة:المخطوطةنهاية

قاضيةالألبابالأمرفيمطاعة

:الماديالوصفبيانات

والصورالأشباحعلىالبكافما

والظفرالليثناببيننوحةعن

والحضرالبدوفيهدرتشقاشقا

وطرمنيقضلمماالمسامعمن

نسخ.:الخطنوع

هـا850:النسختاريخ

سما3ك!ا5.9:لمقاسا91:الأسطرعدد33-ق13:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

ورطوبة.أرضة:الاقات

قديم.:التجليد

صارمقصيدةبدايةاخرهوفيإطاراتوداخلتعليقاتهامشهعلى:ملاحظات

عبدونّ.لابنمعارضاًالوزيربنالهاديبنإبراهيمالدين

)1747(



(بحاالماَ)

3921/:الرقم

بدأ:لفنا

غزلية.قصيدة:العنوان

)د.ت(.النتاسبناللّهفتح:المؤلفاسم

باشراكمنرميةلعذارغرراًإشراكعذلكإنالعذلمبتدعيا:المخطوطةبداية

بأملاكالسلاممنصلواتأذكَىوعليكمالورىسيدعلىزاللا:المخطوطةنهاية

.أملاكالمحبةفيوماذلالناسفيمحبفؤادسترالهوىماجاور

:الماديالوصفبيانات

.معتاد:لخطانوع

.النحاسبناللّهفتح()المؤلف:الناسخاسم

أسم25*3:المقاس18:الأسطرعدد2قا-اقامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

.أسود:الحبرلون

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

هذاويتضمنمنقولةقصائدعلىيشملمجموعضمنالقصيدةهذه:تملاحظا

فيشاءإنتباعاًتأتيوكتبرسائلمنأجزاءأيضاًالمجموع

وأماكنها.ضيعهاموا

)1748(



(ح!ابالما)

الرقم:

ا!ن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

صادر:

76/7

بدأ

المنفرجة.القصيدة

هـا".513ت"يوسفبنمحمدبنيوسف،النتويابن

بالبلجليلكاذنقد=تنفرجيأزمةاشتدي:البسملةبعد

السرجأبويغشاهحتى=سرجلهالليلوظلام

تجىبانإلاجاءفإذا-مطرلهاالخيروسحاب

الخلجبسحائبهوافىإذاالعلمفي=طالبأبيبنعليحسنوأبي....

البلجدينهمبعوارف-العلماأتباعهمجميعوعلى

.وبالفرجبالنصرعجل-وبالهمبهميارب

ي:

تعليق.

:المقاس17الأسطر:عددبب=3738منق

أوروبي.

حمر.وأأسود

قديم

.8/247الأعلام-3/1346الظنونكشف

.4/183المؤلفينمعجم

)9174(

أسمبم!9،038،2



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

مصادر:

(حدابالماَ)

303

بدأ

النبوية.المدائحفيالهمزيةالقصيدة

.هـا"696تا"حمادبنسعيدبنمتمد،البوصيري

مؤلفلسيديمترجماًالمكيحجرابنالعلامة)قالالبسملةبعد

...وناظمهاالهمزية

اللّهالحمدتمتالأشياءبربهاوقامت-اللّهعبدمنالصلاةأقامما

توفيقه.وحسن

ي:

نسخ.

.العدويإسماعيلبنإبراهيم

اهـ.390

سمأ6*32:لمقاسا81:لأسطراعدد13

حمر.وأأسود

تجليد.يوجدلا

عليها.التعليقاتبعضتوجد

5/432.الذهبشذرات3/317-المؤلفينمعجم

.6/913الإعلام-3/9134الظنون!شف

)0175(



(!ابالأ

:7001/4الرقم

بدأ:لفنا

النبوية.المدائحفيالهمزيةالقصيدة:العنوان

هـ"".696ت"حمادبنسعيدبنمحمد،البوصيري:المؤلفاسم

سماءطاولتهاماسماءياالأنبياءرقيكترقى!يف:المخطوطةبداية

.وسناءدونهممنكسناحادوقدعلاكفييساوكلم

الأشياءبربهاوقامتاللّهعندمنإلصلوةأقامما:المخطوطةنهاية

.768أبياتعدد

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

عوني.صادقمتمدحافظموروى:الناسخاسم

هـ.ا134:النسختاريخ

:المقاس51:الأسطرعدد3465-قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:الاَفات

حديث.:التجليد

5/432الذهبشذرات-2/9134الظنونكشف:!در

.6/913الأعلام3/317-المؤلفينمعتم

)1751(

أسم17*أ



(الماختاب)

893:الرقم

بدأ:لفنا

.المراسلاتفيكتاب:العنوان

الأباعدبهاينتفعالسحايبممطرةعلومهزالتلامحكموسيرحميدة:المخطوطةبداية

كنزومفتاحالأفضالمصباحالأقربوالمنهلالأعذبالموردوالأقارب

.والكمالالمحاسن

سكناولاخلاولاسلواولا-بدلاولاصبراًعنكمأجدولم:المخطوطةنهاية

ينفعنااللّهفيأمللنالكن-لمصلحةيرجىمسعفلناوما

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

.المحموديأديبمصطفيالشيخبنالرحمنعبد:الناسخاسم

هـا385:النسختارتخ

سم501!*51:المقاسمتتلفةالأسطر:عدد49:وراقلأاعدد

حديث.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

حديث.:التجليد

الأولوناقصمفككةأوراقه:ملاحظات

)1752(



(بح!أالما)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

لمخطوطة:ابداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

:مصادر

803

الأزهرية.الخطبفيالزهريةالكواكب

اهـا".923""تالحاجرىمعدانبنمحمد،المولىجاد

أهلقلوبفيالهدايةشموسأطلعالذيللّه)الحمد:البسملةبعد

الغفرانّ(منهلورودفيالغوايةأهلنفوسوأطمعالعرفان

منرجسوالازلاموالانصابوالميسرالخمرإنماامنواالذينأنِهايا...

إلىولحغلياللّهباركتفلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطانعمل

.الآخرة

ي:

.معتادنسخ

.القلماوياللهعبدبنمتمد

اهـ.2لاه

سماأكرأ7:المقاس21:الأسطرعدد414

وحديث.مشرقي

وأحمر.أسود

حديث.

أواخرفيجاء-()بالكتابةمرقمةأحمربخطالخطبأرقامجعلت

خلتيوماعشرسبعةنهارالإثنينيوم...الديوان)تمنصهماالنسخة

اهـ.357سنةربيعشهرمن

.2/357العارفينهدية193-2/المكنونّإيضاح

.7/501الاعلام3/727-المؤلفينمعجم

)1753(



(حرابالهـا)

:004/2الرقم

بدأ:لفنا

العجملامية:العنوان

هـ"!.135ت""محمدبنعلىبنالحسين،الطغرائي:اوو!

ناظماللّهرحمالعجمبلاميةالموسومةالقصيدةفإنوبعد:البسملةبعد:المخطوطةبداية

الطغرائيقال...بردهاوراقمعقدها

العطل.لدىزانتنيالفضلوحلية-الخطلعنصانتنيالرأيأصالة

عطفهفيرتبوقدإد!-صدغهفيبالواوأتىوما...:المخطوطةنهاية

لفه.منالنشريطيبحتى-أعطافهالبردةفيولف

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

اسما*5.51:المقاس18الأسطر:عدد391-لا03ق63:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنْوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

حديا.:التجليد

.1/628المؤلفينمعتم-2/346الاعلام:درلمصاا

.2/5371الظنونكشف-441/الذهبشذرات

)1754(



(ح!ابالما)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

8001/02

بدأ

العجملامية

.هـا"513"تمتمدبنعلىبنالحسين،الطغرائى

العطل.لدىزانتنيالفضلوحليةالخطلعنصانتنيالرايصالةأ

الطفرُفيكالشمسالضحىرادوالشمسشرعأولاومجدىأخيراًمجدى

الذللمنمنجاةالصمتففيصمتأمطلعاًالأسرارعلىخبيرويا

الهمل.معترعىأنبنفسكفاربأ=لهفطنتلولأمررشحوكقد

ي:

نسخ.

اهـ850

سما5.3ك!أ9:ستا91:الأ!!د9819-قمن

مشرقي.

حمر.وأأسود

ورطوبة.أرضة

قديم.

هامشهوعلىإطاراتداخلالمتنوكتب،المؤلفعنترجمةآخرهفي

.تعليقات

.441/الذهبشذرات-3/1537الظنونكشف

.3/346الاعلام-1/638المؤلفينمعجم

)1755(



(ح!ابالأ)

284/2:الرقم

بدا:لفنا

ال!ثمزية.القصيدةتخميسفيال!ثميةاللوامع:لعنوان

الوروديومإلىالشكراهديالبرالودودالوجودالواجب):ا!سطةبعد:المخطوطةبداية

الحوضصاحبورسولهعبدهمحمدوأنالمعبودالأحدالواحدأنهوأشهد

المورود

قديرربلدينوشهاب:المخطوطةنهاية

نضير.كدرتخميسهضم=التدبيرذوالخالديحمدأ

علماً.بهيرتضيفعسْى=بوصيريعالمنظملحلا

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اسم31*4:المقاس71لأسطر:اعدد(55-3ق)ص53:لأوراقاعدد

معترضة.خطوص!شكلعلىمائيةعلاماتفيهتظهرقديماوربي:ادرقف

.أسود:لخبرالون

حديا.:التجليد

معجم)انظرإسماعيلبنعمربنلأسعدالرسالةهذهالسابقالمفهرسنسب:ملاحظات

1/351(المؤلفين

احمر.بلونبإطارمحاص!المتن-

)1756(



(ح!ابالما)

:103الرقم

بدأ:لفنا

الباكيودمعةالشاكيلوعة:العنوان

هـ"!.679تا"الدمشقىالرحمنعبدبنمنصور،رسلانالشيخخادم:اوو!

يذإلىشكوىمنولابدوالهمحمدسيدناعلىاللّه)وصلىا!سملةبخد:المخطوطةبداية

بالمحبةقضىالذيللّهحمداًبعدأما،يتوجعأويسليكأويواسيكمروة

(...وولوععاشقكلكيدبأحراقوحموالولوع

خصرعلى!ىلبكيالقوامغصنعلىينوحالمسكين!العاشقتكنولم...:المخطوطةنهاية

المغنى.علىيفوقماالمعنىهذاوفيوددف

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

18:لأوراقاعدد

وحديا.مشرقي:الورقنوع

أسم،4*ه3،ْه:المقاس51لأسطر:اعدد

حمر.وأاسود:الحبرلون

حديا.:التجليد

:ملاحظات

:درلمصاا

ولعلمؤلفاتهضمننجدهاولمأيبكبنخليلللصفديالمخطوطةهذهنسبت

لخليل)ولعله.157()الظنونكشفصاحبقالهمافينظرالسابقالمفهرس

انتهى.(0.0الصفديأيبكبن

3هـ70/الأعلام-8351/الذهبشذرات

.3/169المؤلفينمعجما-2/057الظنونكشف

)1757(



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

إلماَح!اب()

0121

بدأ

.الشعراءمنلجماعةقصائدمجموعة

)د.ت(.وآخرولىْ...صقرب!شاهين

وأولهالأول!ناقص

ونظار)....(اللىلطفعفوطالمحانيالعديمياذخرمرحوم

حارالذ!رعليهقلبيغيبتهفيمرحبانينشابدريامرحوم

وأخرهالآخرناقص

تسفبهاوالرياحعادكأوطانصبحتوأبالأنيسخراباًوأمست

ي:

نسخ.

أسما6*ه5.23:المقاس41الأسطر:عدد53

حديث.

أسود.

رطوبة.

حديث.

منهم:البحرينمنلشعراءنبطيةقصائدمجموعةعنعبارةالنسخةهذه

الكبيسيالملامحمد3(سياربنيس3(ربيعةبنسنانا(

العزيزعبدبنزيد(هخليفةآلعيسيبنحمدالشيخ4(

جبرالدوسريبنخميس7(راشدينخميسبنمحمد6(

الشايقيمحمدبناللّهعبد9(دوخيبنمحمد8(

مقلابنمطربنأحمد11(علىبنشريدةا(ْ

فضلبنمحمد13(جابربنارحمه(13

بريكمحمدأحمد15(الحيعبدسليم14(

حسينبناللّهعبد17(الوهابعبدبنالرحمنعبد16(

صقربنشاهين91حمدبنمبارك18(

)1758(



به(!االماَ)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

لمخطوطة:ابداية

لمخطوطة:انهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

التجليد:

:ملاحظات

المصادر:

76/14

أدب

سعادبانتلقصيدةهشامابنشرحمتتصر

.هـ"97ا"تْالرحيمعبدبنمحمدبنإبراهيم،الأميوطي

اقتطافاللّهأرشدكقصدتوقدهذا...العالمينربللّهالحمد:البسملةبعد

عبدالدينجمال..الإمامشيخنا...زمانهبديعامتخضهاالتيالزبدمنشيء

صلىاللّهرسولصاحبقصيدةمن...الأنصاريهشامبن...يوسفبناللّه

.سعادببانتالمعروفة...زهيربنكعبوسلمعليهاللّه

هللمصدروهومااسمأومبتدأ)وتهليل(ومجرورجار(الموتحياض)عن...

غيرهمتآخرإذاالموتحياضعنتتأخرونلاتقولعنهتأخرإذاالشيءعن

وترةلفظهبمعنى...اللّهأبقاهشيخناءممنلخصتهماآخروهذاونكص

بغيرذلك.اتىوتارةبصريحة

ي:

نسخ.

اب12ب-68ق

أوربي.

:المقاس15لأسطر:اعدد

حمر.وأأسود

حديث.كرتوني

الأحمر.باللونالقصيدةمتنميزوقدممزوجشرحهذا

.1/427الوعاةبغية2/0133-الظنونكشف

.1/64المؤلفينمعجم-1/64الإعلام

)9175(

اسم21*8،3



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

(!ابالما)

9112

بدأ

سعادبانتتخميسشر!فيالمرادمرصاد

أهـا!168تا"الكليسياللّهعبدبنعثمان،العريانى

الشهيرةالقصيدةفإنوبعد....والغفرانالعفوذيللّهالحمدالبسملةبعد

القصايدأشرفمن!انتلما...زهيربن!عبمنظوماتمن...سعادببانت

...الرسلأفضلمدحفي...

ولاالبقاءدارفيللقاءالموجبةالشهادةوصفعلىوالفناءالموتبذكروختم

انتهى.الاشتياقأربابعندوالفراقالموتبينفرقلاأنهفيرتياب

دي:

نسخ.

البوزقرى.مصطفيبنالمرتضىعلىبنالباقيعبدبنموسى

هـ.1162

89

يث.حك

سمأ4*13؟5:لمقاسا71لأسطر:اعدد

حمر.وأأسود

رطوبة.

قديم

شعرأبياتأولهوفيأهـ،392سنةعاطفمحمدالسيدباسمتملكأولهفي

منمنقولةنسخةوهيالكلماتلبعضوطمسبقعوبهتعليقاتهامشهوعلى

سلطنةفيالقسطنطنيةالتأليفأهـومكان157سنةالمؤرخةالمؤلفنسخة

محمدسيدنابنتالزهراءفاطمةالسيدةفينقولاخرهوفيمحمودالسلطان

السمرقنديالليثلأبيالحكمجامعةكَتابمنوسلمعليهاللّهصلى

الفقيه.

.1/658العارفين1/367-هديةمؤلفلرىعثمانلى

.4/903الإعلام3/363-المؤلفيهنمعجم

(0176)



(حت!ابالما)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الآفات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

3401

بدأ

3()بمستظرففن!لمنالمستطرف

.هـ""852تا"منصوربنأحمدبنمحمد،الأبشيهى

الثانيالجزءفهرسةفهذهوبعد...العظيمالملكللّهالحمدالبسملةبعد

الثانيالجزءمنالأولالباب...مستظرففنكلمنالمستطرفمن

اشبهومابجمعهوالافتخارالمالوحبالغناذكرفيالخمسونالبابوهو

ذلك.

تكتبالخلايقوجميعأقلاماًوالنباتمداداًالبحارأنّلواللهفو

وسل!ا.عليهاللّهصلىمعجزاتهبعضبعضحصرعلىقدروالمامعجزاته

ي:

نسخ.

)الطايفا(العباسبناللّهعبدسيدناوادى:اثنول.سليمبنمباركالقايدبنإبرُاهيم

اهـ016

سمك!3332:المقاس93لأسطر:اعدد601

حديث.

خضر.أ،ذهبي-حمروأأسود

رطوبة.

قديم.

أولهوفيإطاراتوداخلمفككةأوراقهبعض،شعرأبياتأولهفي

.فهرس

.7/901اللامعالضوء-3/1674الظنونّكشف

.5/333الأعلام-3/011المؤلفينمعجم

(1761)



حاب(إلما)

1233:الرقم

بدا:لفنا

.بأمستظرففنكلمنالمستطرف:العنوان

.هـ"852ت"منصوربنأحمدبنمحمد،الأبشيهى:اوو!

ذوىمنجماعةرأيتفقدبعدأما...العظيمالملكللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

...التواريخفيمتلداتوبسطواوالحكمالأدبمنشيئاًجمعواال!ثمم

المستطرفوسميته...المجموعهذامتموعهامنوجمعتاللّهفاستخرت

.مستظرففن!لفي

الأهيمبنعمروقال:المخطوطةنهاية

يضيق.الرجالأخلاقولكنبأهلهابلادناضاقتمالعمرك

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اهـ431:النسختاريخ

سمأ159هـ3*:المقاس37:الأسطرعدد018:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقلْوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:الافات

قديم.:التجلّيد

أوراقهوبعضتعليقاتهامشهوعلىإطاراتداخلالمتنكتب:ملاحظات

مفككة،

7/901اللامعالضوء-3167/!االظنون!شف:المصادر

5/332.الأعلامأ-3/01المؤلفينمعجم

)1763(



(ح!ابالما)

916:الرقم

بدأ:لفنا

.تمالمقاا:نلعنواا

.هـ!"516ت"امحمدبنعلىبنالقاسم،الحريريما:المؤلف

.التبيانمنوألهمتالبيانمنعلمتماعلىنحمدكإنااللهم:المخطوطةبداية

وأهلالتقوىأهلإنهبالعفوويحظىالسهومنيعصممالىإواسترشده:المخطوطةنهاية

.والآخرةالدنيافيالخيراتووليالمغفرة

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الحفيظ.عبدبنناصربنالحسين:الناسخاسم

هـ6801:النسختاريخ

سم3131*:المقاس9الأسطر:عدد035:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رضة.ا:تفالآا

قديم:التجليد

النسخة.علىالتعليقاتبعضتوجد:ملاحظات

..4/05الذهبشذرات-2/1783الظنونكشف:ا!در

.5/177الاعلام2/645-المؤلفينمعجم

1763()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تارنخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

(ح!ابالماَ)

399

دبأ

.المقامات

.هـا"516تا"محمدبنعلىبنالقاسم،الحريري

جرىفإنهوبعد...البيانمنانعمتماعلىنحمدكاللهمالبسملةبعد

المقاماتذ!ر...ريحهالعصرهذافير!دتالذيالأدبأنديةببعض

.الزمانبديعابتدعهاالتي

لنفسىونظرتالتوفيقنورغشينيولويبتاعولايباعأنيستوجباومما

فيذلك!انولكنمستوراًيزللمالذيعوارىلسترتالشفيقنظر

مسملوراً.الكتاب

ي:

نسخ.

أهـ902

اسم*3315525:المقاس7لأسطر:اعدد482

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

مملوكي(.)قديم

تعليقاتسطورهوبينهامشهعلى،ومخالفجديدبخطالأولالورق

.إطاراتوداخل

.ه4/ْالذهبشذرات-2/1783الظنون!شف

.5/177الأعلام6-صا3/5المؤلفينمعجم

)1764(



(بح!أالما)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تارتخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

499

بدأ

.المقامات

.هـ"516ت"متمدبنعلىبنالقاسم،الحريري

عثمانبنمتمدبنعلىبنالقاسممحمدأبو...قالالبسملةبعد

جرىفإنهوبعد...البيانمنعلمتماعلىنحمدكأنااللهم...الحريري

المقاماتذ!ر..ريحهالعصرهذافيركدتالذيالأدبأنديةببعض

الزمانّ.بديعابتدعهاالتي

لنفسىونظرتالتوفيقنورعشينيولويبتاعولايباعأنيستوجبومما

فيذلككانولكنمستوراًيزللمالذيعوارىلسترتالشفيقنظر

مسطوراً.الكتاب

نسخ.

العمريعمربنمحمدبنمتمد

هـ885

سما*378:المقاس11لأسطر:اعدد183

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.

مملوكي(.)قديم

سطورهوبينهامشهعلى،مطموسوتملكللمؤلفترجمةأولهفي

.للموضوعاتفهرسآخرهوفيتعليقات

5ْ/4ْالذهبشذرات-2/1783الظنونّكَشف

.5/177الأعلام2/645-المؤلفينمعجم

1765()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الكبر:لون

:الافات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

(ح!ابالماَ)

4011

بدأ

.تماالمقا

.هـا!516ت!"محمدبنعلىبنالقاسم،الحريري

البسملة:بعد

....اوايشالشريفاسمكمأيس

الشريف.أبيكماسمما

تمت.قدوالآخرةالدنيافيالخيراتوولىالمغضرةوأهل

ي:

نسخ.

سمأ6*5123:سلمقاا31لأسطر:اعدد131

مشرقي.

حمر.وأأسود

رطوبة.وأرضة

.)مملوكي(قديم

وبهشديدنقصوبه،قدرىباسمتملكاخرهوفيمفككةأوراقه

المذهب.الجلدمنغلافمعهويوجدللورقوتقصفتقطيع

.ه/4ْالذهبشذرات-3/1873الظنونكشف

.5/177الأعلام3/645-المؤلفينمعجم

1766()



(حت!ابالما)

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:لون

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

9001

بدأ

.الزمانبديعمقامات

هـ!".893ت"!يحييبنحسينبنأحمد،الزمانبديع

..الأستاذأملاهاممافهذا...نعمايهجزيلعلىللّهالحمدالبسملةبعد

بنعيسىعنروايتهالهمذانىالحسينىبنأحمدالزمانبديعالفضلأبو

.الإسكندريالفتحأبىمقاماتمنهشام

صناعهوولاهفضتكالوجههذاتغيبفقالحاجتكفماالوصفأحدت

صورته.ماالمستنسخفيبالطايف

ي:

تعليق.

اللّه.رحمةمحمد

67

مشرقي.

أسود.

اسم.3*8:المقاس51سطر:لأاعدد

ورطوبة.أرضة

قديم.

باسمتملكوبآخرهمفككةوأوراقهتعليقاتالسطوروبينهامشهعلى

الناسخ.

.351/ْالذهبشذرات-2/1785الظنونكشف

.1/115الأعلام-1/013المؤلفينمعجم

1767()



(ح!أبالما)

:535/1الرقم

بدأ:لفنا

الهمزية.شرحفيالمكيةالمنح:العنوان

هـا".739""تعلىبنمحمدبنأحمد،حجرال!ثيثميابن:اوو!

وسلمعليهاللّهصلىمحمدنبيناإختصالذيللّهالحمد...المج!بعد:المخطوطةبداية

سورهمنسورةأقصربمثلالتفوهعنالبلغاءوأعجزالفصحاءأخرسبكتاب

..........مزاياهآيةبل

اللّهك!ملىمحمدوهذامحمودالعرشفذوليجلهاسمهمنله!ت.........:المخطوطةنهاية

إلىوتابعيهوصحبهآلهوعلىوالمرسلينالأنبياءمنإخوانهسائروعلىعليه

العالمين.ربللهوالحمدالدينيوم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

الشافعي.العلوانيسليمانالحاجبنأحمدالحاج:الناسخاسم

هـهـا59الأولاربيع:النسختاريخ

227:لأوراقاعدد

حديث.ومشرقي:ا!رقف

:المقاس12لأسطر:اعدد

وآخر.حمروأاسود:الحبرلون

حديا.:التجليد

.1/234الإعلام8/037-الذهبشذرات:درلمصاا

1/393.المؤلفينمعجما-2/934الظنونكشف

1768()

أسم.2*ه



(!عابالما)

:7001/3الرقم

بدا:لفنا

.الخلانومرشدةالأخواننصيحة:العنوان

.هـ"974ت"عمربنمظفربنعمر،الورديابن:اوو!

145أبياتعدالورديلإبناللاميةالقصيدة:المخطوطةبداية

هزلمنوجانبالفصلوقلوالغزلالأغانىذكراعتزل

أفلنجمالصبافلأيامالصبالأيامالذكرىودع

تفاصيلفاتركمنهموأناعمرالعصرأهلكَليستفلفيهمالمالوقليل:المخطوطةنهاية

الحمل.

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

عوني.صادقمحمدحافظموروى:الناسخاسم

هـا124:النسختاريخ

اسم17*أ:المقاس51لأسطر:اعدد13-61قا!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

رطوبة.:الإقات

حديث.:التجليد

.6161/الذهاشذرات-3/161الوفياتفوات:المصادر

.3/52المكنونإيضاح-5/67الاعلام-2058/المؤلفينمعجم

9176()



(ح!ابالىَ)

331:الرقم

بدأ:لفنا

يناسبه.وماإنسانلكلالمرسلاتفيورقات:العنوان

المصطفيةالسلسلةوخلاصةالز!يةالشترةفرعللأشرافمراسلة:المخطوطةبداية

...العلويةالعصابةوطرإز

الظالمنن.علىإلاعدوانولاللمتقينوالعاقبةالعالمينربللّهوالحمد:المخطوطةنهاية

:الماديالوصفبيانات

معتاد.نسخ:الخطنوع

11:وراقالأعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبرلون

بدون:التجليد

الأسطر:عدد

(0177)

أسم21*6:المقاس23



فيالجفيا،لجمتيأ،رين!تا



.



فيا(لجفرالجوولمرا-لميف!نا)

379:الرقم

وتراجمتاريخ:الفن

الأولوآثارالدولاخبار:العنوان

اهـ"".910ا"تأحمدبنيوسفبنأحمد،القرماني:المؤلفاسم

وهووخيرالانامالأنبياءصفوتوصفيهنبيهبحرمةوأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

باباًوخمسينوخمسةمقدمةعلىمشتملاًجعلتهوقدالو!يلونعمحسبي

....فصولسبعةعلىتحتوىفهيالمقدمةأما

وآخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

وشتيرديجونعنالصبحإنجلاءالظلمبرؤيتهويتجلىبسفورهوالليالى

منضواءأفيكونالأفاقفيعدله

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سمأ5.3*2.:سلمقاا12:لأسطراعدد114:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبر

رطوبة.:الآقات

حديا.:التجليد

والآخر.الأولاناقص،إطارالابه،فايدةأولهفي:ملاحظات

.1/915العارفينهدية1/26-الظنونكشف:درلمصاا

.1/375الاعلام-1/327المؤلفينمعجم

1773()



لجفرافيا(-ءاجوو-فارلمما)

1236:الرقم

وتراجمتارلخ:الفن

تميم()نسبالأشرافانساب:العنوان

هـ"ا.927ا"ت!ابربنيحييبنحمدأ،البلاذرى:المؤلفاسم

وأمهمرةبنتميمطابخةبنأدبنمرةوولدطابخةبنأدبنمرةولدنسب:المخطوطةبداية

مقاعس.بنىفيوهمأدبنضبةبنتالشعيراء

حينفضالةورثيشعرهفيفذ!رهاابنتهوخدمتهصلححتىواواهفاتاه:المخطوطةنهاية

مضر.بنالياسولدنسبتممات

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

313:وراقلأاعدد

حديا.:الورقنْوع

سمالا*5.43:المقاس12:الأسطرعدد

.أزرقوحمروآأسود:الحبر

حديث.:التجليد

العامةثانيآلاللّهعبدبنعلىالشيخالمرحوممكتبةمنمهدىوهو:ملاحظات

بترجمةيبدأالكتابمنجزءوهوحديثورقوعلىحديثبخط

مضر.بنإلياسولدترجمةحتىمرةبنتميم

.9/36النبلاءسير1/917-الظنون!شف:المصادر

.1/267الأعلام1/332-المؤلفينمعجم

)1774(



لجفر{فيا(كرالجور-فارلهم)

369:الرقم

وتراجمتارنخ:الفن

الشامفضائلفيالأنامتحفة:العنوان

هـا".5101تا"الإمامابنمحمدبنأحمد،الإمامابن:المؤلفاسم

أوراقفهذهوبعد...نهايةبلاوالاخربدايةبلاالأولللّهالحمدا!مسملةبعد:المخطوطةبداية

وغيرهادمشقبفضائليتعلقفيماالإسلامتاريخكتبمن...فيهاأذكر

...الشامأرضمن

شرارعلىالساعةوتقومالمؤمنشأرواحفتقبضاليمنمنريحتهبوبعده:المخطوطةنهاية

.الشامفضائلفيالأنامتحفةتمأعلموتعالىسبحانهواللّهالخلق

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

53:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

سما3*5.91:لمقاسا53:الأسطرعدد

حمر.وأاسود:الحبر

رطوبة.:الاقات

حديا.:التجليد

:تملاحظا

:درلمصاا

باسمأيضامطالعةوفيهاهـ،232سنةعمرحمدأللشيخمطالعةأولهفي

وفيتعليقاتهامشهعلى،فايدةأولهاهـوفي023سنةالرحمنعبدالشيخ

للإمامالطريقةأر!انعنونقولتفسيرالبغوىمنمنقولةنقولآخره

الثانية.الورقةناقصوهوالسمرقندىالدينشهاب

1/153.العارفينهدية363/1َالظنون!شف

.1/236الاعلام-1/253المؤلفينمعجم

1775()



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الاقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

فيا(جفرالجووءا-فارلجما)

528

وتراجم.تالديخ

2(.)بالجزائروأخبارالقادرعبدالأميرسيرةفيالزائرتحفة

ا"تمصطفيبنالدينمتييالقادرعبد،الجزائريالقادرعبد

أهـا".003

فرنسادولةمعاتفقوماطولونإلىووصولهالبحرالأميرر!وبذكر

بآهله.سارالغزواتجامعإلىوصولهيوموثالث

والتنقلالبالشغلمنعليهنحنمامعهذا.الدرايةوكلالالروايةوقلة

.حالإلىحالمنالحيرةفي

دي:

.معتادنسخ

أهـ-703

338

.م0918

:المقاس21لأسطر:اعدد

حمر.وأأسود

رطوبة.

.كثيرةوتعديلاتشطببه

196.396-المطبوعاتمعجم

./445الاعلام-2/891المؤلفينمعتم

1776()

أسم25*9



فيا(لجفرالجوولمرا-لملجمالما)

859:الرقم

وتراجم.تاريخ:الفن

الصالحين.حكايالا:العنوان

.مجهول:المؤلفاسم

مامنهليآخذالو!يلإلىفانطلقبشيءيأتيهأن..وأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

.الصلاحفيهالفقيرفتوسمتإلىالنظرامعنتإنيثم...يدفعه

عشرةبالحسنةوضاعفحسناتتسيآتيفبدلتعالىاللّهبابعلىوقفت:المخطوطةنهاية

العالمين.ربللّهوالحمدالكتاباخروهذاعينىعنغابتثم

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

أسم2أكر7:المقاس11:الأسطرعدد173:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة.وارضة:الآ!ات

)ممدوكي(يمقد:لتجليدا

وتملكالرحمنعبدبنحمدىأحمدبننعمانباسمتملكأولهفي:ملاحظات

.الأولوناقصالغنىعبدباسم

1777()



فيا(جفرا-جووكرا-ظرجمم)

/78013:الرقم

وتراجم.تارنخ:الفن

كرمطالبأبيبنعلىإلىعنهاللّهرضيالصديقبكرأبيرسالة:العنوان

وجهه.اللّه

هـ"ا.504حيا!ان"االعباسبنمحمدبنعلى،الخوحيديحيانابو:المؤلفاسم

أبيلمجنعليالىعنهاللّهرضيبكرالصديقأبيرسالةالمج!بعد:المخطوطةبداية

أبوأخبرناالراويقالإياهومبايعتهلهعليوجوابوجههاللّهكرمطالب

بنأحمدحامدأبيالقاضيعندليلةسمرناقالالتوحيديمحمدبنحيان

.ببغدادالمروذىبشر

رسولفراقمابعدمربناماصعبأفهذاراجعاًعمرفانصرفعبيدةأبوقال!:المخطوطةنهاية

وسلم.عليهاللّهصلىاللّه

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الحطنوع

أسم*ههـ3)ه:المقاس17:الأسطرعدد34-28قمن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقلْوع

حمر.وأأسود:الحبر

رطوبة.:الآقات

حديث.:التجليد

.التعليقاتبعضهامشهعلى:ملاحظات

.1/684العارفينهدية11/26-النبلاءسير:درلمصاا

./4336الاعلام-3/905المؤلفينمعجم

1778()



لجفرافيا(لجورلمرا-ناريما)

0124/2:الرقم

وتراجم.تاريخ:الفن

المتنبي.الطيبأبيمناقبفيرسالة:نلعنو

هـ".388ت"المضدربنالحسينبنمحمد،الحاتمى:المؤلفاسم

لمافإنيوسد...محمدسيدناعلىاللّهوصلىللّهالحمدالمج!ةبعد:المخطوطةبداية

الحسينبنحمدأالطيبأبيقدرعظممنالناساستبشعهمارأيت

المتنبي.

طاليسارسطا:المخطوطةنهاية

المفرص!!فايةسلمهفيالمفرص!وغايةالخوفمواردأولالتوفيفراطافراء

حوله.في

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

اهـهـ62:النسختاريخ

سم33*33:المقاس23الأسطر:عدد31921-قالم!ا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبر

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

.تعليقاتهامشهوعلىإطاراتتداخلالمتنكتب:ملاحظات

.3/913الذهبشذرات1/646-الأعيانوفيات:درلمصاا

.6/83الأعلام-3/238المؤلفينمعجم

9177()



لجفرافيا(لجوولهرأ-فارجمط!)

:018/1الرقم

وتراجم.تارنخ:الفن

الصالحينحكاياتفيالرياحينروض:العنوان

.هـ"ا768!"تعلىبنأسعدبناللّهعبد،اليافعي:المؤلفاسم

.وال!بادال!زل!فيبالكمالالموصوفبالمعروفالمعروفللّهالحمد:المخطوطةبداية

بعضمنالأولياءبعضالكتابهذاتآليفوقتفيإليأرس!وكذلك:المخطوطةنهاية

....حصولهاالمؤملالعظيماللّهمنأرجوببشارةيبشرنيالبعيدةالبلاد

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

سمك!3521:المقاس33عددالأسطر:991أ-ق:عددالأوراق

حديا.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

.991-أمنالمجموعهذاضمنالأولىالرسالةهيهذه:ملاحظات

.6021/الذهبشذرات-1/189الظنون!شف:درلمصاا

./473الاعلام-الرسالةص!/2/932المؤلفينمعجم

(0178)



لجفرافيا(لمرالجورلمجمنهـ-)لما

989:الرقم

وتراجم.تالىلخ:الفن

.3ب،باوالتواليالأوائلأنباءفيالعواليالنجومسمط:العنوان

أهـ"!.111"اتالملكعبدبنحسينبنالملكعبد،العصامي:المؤلفاسم

!ان...النجومسمطالمسمىالعصاميتاريخمنوالثاني...ا!م!بعد:المخطوطةبداية

.والشرفالعددمنمحلقريشفيمنافعبدلبنى

عض!شالبوتعليهووضعحسنبنمسعودالسيد...وآخرهالأخرناقص:المخطوطةنهاية

فيهاوألفوثمانيةسبعسنةدخلتثمآمينواسعةرحمةتعالىاللّهرحمه

الشريف.خروج!ان

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سمأ581*36:لمقاسا23:الأسطرعدد335:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التحليد

الكلماتلبعضطمسأولهفيالفيصلاللّهعبدباسموقفأولهفي:ملاحظات

الآخر.ناقص(ثانيالاللّهعبدبن)علىباسمختمأولهوفي

.1/204الطالعالبدر3/28-المكنونّايضا!:المصادر

.457/1الاعلام-3/317المؤلفينمعجم

(1781)



فيا(لجفرا-فرالجور-لملم!لما)

162:الرقم

وتراجم.تالىلخ:الفن

العثمانية.الدولةعلماءفيالنعمانيةالشقائق:العنوان

هـا".689"اتخليلبنمصطفيبنحمدأ،زادهطاشكبرى:المؤلفاسم

وفروعهمثابتةأصولهموجعلالعلماءطبقاتبفضلهرفعالذيللّهالحمد:المخطوطةبداية

السماء......ء

بعونتمتالعالمينربللّهالحمدالعظيماللّهسبحان5وبحمداللّهسبحان:المخطوطةنهاية

وتوفيقه.تعالىاللّه

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

هـ.ا250:النسختاريخ

سمأ4*03:لمقاسا13:لأسطراعدد236:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقلْوع

حمر.وأأسود:لحبرا

:ملاحظات

:درلمصاا

المخطوطة.آخرفيجاءهـ!ما659سنةالكتابتأليفمنالانتهاء!ان

منهاالنسخةلهذهعديدةتملكات:ئوجد

مؤر!.غيرزادهبحاجبالمعروفمحمدباسم(ا

هـ./ا26ْبلهارخفتحيةبجامعالواعظالشيخمصطفىباسموآخر3(

السهرسجوريأحمدبنمتمدباسموثالث3(

هـ4211سنةلهاأر!العربيأفنديإبراهيمالحاجباسموقفيةوهناك

هذهفيالمترجمينوالعلماءالشيو!لأسماءالنسخةأولفيفهرسوضعكما

.الصفحاتأرقامعلىالإحالةمعالشقائق

.1/803المؤلفينمعجما-3/570الظنون!شف

.8/353الذهبشذرات-/1257الأعلام

1782()



لجفرافيا(لمرالجوو-لملمما)فا

الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

131/6

وتراجمتاليخ

المجتهدين.طبقات

هـ"ا.49!"تْباشا!مالبنسليمانبنأحمد،باشاكمالابن

الشرعفيالمجتهدينطبقة)!ذا(الأولطبقاتسبعةعلىالفقهاءأناعلم

أحكاموإسنادالآصولقواعدتآسيسفيمسلكهمومنالأربعةكالأئمة

حمشاعلىوالقياسالأمةوإجماعوالسنةالكتابالأربعةأدلةعنالفروع

...الأصولفيولاالفروعفيلأحدغيرتقليدمنالقواعدتلك

بينيفرقونولاذ!رماعلىيقدرونلاالذينالمقلدينطبقةالسابعة...

بل)!ذا(اليمينعنالشمالعنيميزولاوالسمين)كذا(الُغشب

أولاللّهالحمدالويلكللهمبلقالواالليلكحاطبيجدونمايجمعون

وباطناً.وظاهراًواخراً

ي:

تعليق.

19من

أوروبي.

حمر.وأأسود

اسم*ه6.23:المقاس3.الأسطر:عدد

حديث.!رتوني

عندنا.فقطواحدةورقةفيوقعتالرسالةوهذها-

الحنفي.المذهبعلىالطهارةفيالفقهيةالمسائلبعضبهاألحق2-

!لفيعليهاالمصطلحالأشخاصألقاببعضذكربهألحقكَما3-

...والحديثوالفقهوالمنطقالأصولفيفن

.8/338الذهبشذراتا-2/601الظنون!شف

.1/133الاعلام-1/148المؤلفينمعجم
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جفرافيا(-لجووفرا-لمارلم!)

168:الرقم

وضا!ظر-:لفنا

البهنسامدينةفتوح:العنوان

.هـا"703تا"واقدبنعمربنمحمد،الواقدي:المؤلفاسم

الحديتَلهذاالرواة.قالتللمتقينوالعاقبةالعالمينربللّهالحمد:المخطوطةبداية

نأ)!ذا(السامعينأيهااعلمواالعريبالمطربوالفتوحالعجيب

البهنسامدينة

والمعالياللنداقامإذاالفتىيرفعالذيالمجد!ىفهذا:المخطوطةنهاية

متوالياأتتقدمعجزاتلهالورىأشرفعلىصلواهذابعدومن

جميعهموالأصحابالالكذا

:الماديالوصفبيانات

.معتادنسخ:الخطنوع

بالياو!انالآصحابتبعومن

الخطيا.محمد:الناسخاسم

هـ.أ570:النسختاريخ

:المقاس51:الأسطرعدد137:وراقلأاعدد

مشرقي.:الورقنوع

الحبر:

:درلمصاا

حمر.وأأسود

.3/568المؤلفينمعجم31-61/الأعلام

.3/18الذهبشذرات

)1784(
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لجفرافيا(لجوولمرا-لملممافا)

5501/8:الرقم

وتراجمتارتخ:الفن

الدارلمحاحبيببنتميمقصة:العنوان

مجهولا.:المؤلفاسم

إنهالعجيبةالحكايةهذهقايل...العالمينربللّهالحمدإلبسملةبعد:المخطوطةبداية

امرأةجاءتعنهاللّهرضيالخطاببنعمرخلافةأيامفيكانلما

بعلها.أمرلهتشكوأنصارية

بنتميملىإولينظرفليصافحالجنةآهللىإوينظريصافحأنأرادمن:المخطوطةنهاية

....الدارىحبيب

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

المهدويمحمد:الناسخاسم

هـ.ا267:النسختاريخ

أسمك!ه531.:المقاس31الأسطر:عدد93.5-قامن:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

رطوبة.:تفالآا

قديم.:التجليد

بقع.به:ملاحظات

(1785)



فيا(جغرالجوو-لهرا-لمارلمفهـ)

5501/6:الرقم

وتراجمتار-:الفن

العابدينن!لنبنمتمدمعلهجرلمحاوماالحجاجقصة:العنوان

)د.ت(.الكرخى(اللّهعبد)أبورواية:المؤلفاسم

الكرخىاللّهعبدأبوقال...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

..حولهوالناسالثقفييوسفابنالحجاجمتلسيومذاتحضرت

لظلمهوالرحمةاللعنةعليهتجوزولالعلمهاللعنةعليهتجوزلافهذه:المخطوطةنهاية

.الحجاجقصةمنإليناانتهىماوهذاموقوففهو

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

.المهدوىمحمد:الناسخاسم

هـ.ا367:النسختاريخ

أسمك!ه1531:المقاس21الأسطر:عدد38ق-34قكا:الأوراقعدد

مشرقي.:الورقلْوع

حمر.وأاسود:الحبر

رطوبة.:تفالآا

قديم:التجليد

آخرهافيالورقاتبعضسقطت:ملاحظات

1786()



لجفرافيا(ءالجوو-ريما)فا

:801الرقم

وتراجمتاريخ:الفن

التالهلخفي!تاب:العنوان

متهولا:المؤلفاسم

ابنالنعمانكانقالالتميمينافعبنذؤيبحدثناالبسملةبعد:المخطوطةبداية

بيدموصولةيدهوكانتلخمملوكمنملكاالسماءماءابنالمنذر

تحت!سرىعسكرمنو!ان!سرى)كذا(الداهيتينذوالملك

....)!ذا(ألفميتالنعمانيد

والضعفاءوالرعاةالناسومنالعامةسوىوالجيوشالسراياوأمراء...:المخطوطةنهاية

فهممضروأماالأحدالواحدإلايحصيهمولا)كذا(يتعدونماهؤلاء

ذلك)كَذا(كثيرمنحذفناوقدهؤلاءبعدالعربوشيوخمكةملوك

الاطالة.خوف

:الماديالوصفبتِانات

نسخ.:الخطنوع

اهـ503الحجةذي01:النسختاريخ

سما*5.336:المقاس91الأسطر:عدد921:الأوراقعدد

اوروبي.:الورقنوع

حمر.وأاسود:لحبرا

زخرفة.:الأمورالفنية

وبلل.رطوبة:الإَفات

حديت.:التجليد

أنهىأنهال!اسخبينوقدجزئينمنيت!ونلييظهرفيماالمخطوطهذا-ا:ملاحظات

وبين(النسخةجلدالذيترتيببحسب)وذلك5.13سنةفيالأولالجزء

بسببذلكأنلييظهروالذيهكذا4.13سنةالثانيالجزءآنهىأنهكذلك

التجليد.

1787()



الرقم:
الفن:
:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

الماالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الخبر:

:الإقات

التجليد:

:ملاحظات

:درلمصاا

لجفرأفيا(لجوولهرا-لمارلمن!)

889

وتراجمتاليخ

.الأخيارطبقاتفيالأنوارلواقح

هـا".739!"تعلىبنأحمدبنالوهابعبد،الشعراني

فهذاوبعدأنعامه...خلعأوليائهعلىخلعالذيللّهالحمدالبسملةبعد

الأنواربلواقحوسميتهالأولياء..منجماعةطبقاتفيهلخصتكتاب

.الأخيارطبقاتفي

حيثمنللخلقأكراماًذلكمثلفيبالإقتداءالأخوانأيهافعليكم

أجدولموسلمعليهاللّهصلىمحمدسيدناأمةومناللهعبيدكونهم

ذلك.نحوإلىسبقنىأحداً

ي:

نسخ.

الجاولىموسىبناللّهعبد

اهـ.880

سمأ9*92:لمقاسا52:الأسطرعدد938

مشرقي.

حمر.وأسودأ

ورطوبة.أرضة

.)مملو!ي(قديم

داخلالنصووضععلىبنمصطفيرضاعلىباسمتملكختمأولهفي

المؤلفنسخهمنمنقولةنسخهوهيتعليقاتهامشهعلى،إطارات

بكعاصممحمدبنمصطفيباسمتملكآخرههـوفي619سنةالمؤرخة

اهـ.231سنة

8/373.الذهبشذرات-ا2/567الظنونكشف

.4018/الاعلام-2/933المؤلفينمعجم

1788()



لجفرافيا(كرالجوو-ريط!)فا

419:الرقم

وتراجمتالىتخ:الفن

الأخيارطبقاتفيالأنوارلواقح:لعنوان

هـ".739ا"تعلىبنأحمدبنالوهابعبد،الشعراني:المؤلفاسم

فهذاوبعد...أنعامهخلعأوليائهعلىخلعالذيللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

..بهميقتدىالذينالأولياءمنجماعةطبقاتفيهلخصتكتاب

.الأخيارطبقاتفيالأنواربلواقحوسميته

بينهالناسيفرقلاالجمعةفيهايصلىإلقطنغيطمنواخرهالآخرناقص:المخطوطةنهاية

الجمعةإلىالابيتهمنيخرجلاوكانالهيئةرثاثةفيالشحاذينوبين

.الداودىالرحمنعبدالشيخوكَان

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

404:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

اسم*ه502.:المقاس33:الأسطرعدد

حمر.وأاسود:الحبر

ورطوبة.أرضةالاَفات

ممدوكَي()يمقد:لتجليدا

.إطاراتداخلالنصووضع،اللآخرناقص:ملاحظات

8/373الذهاشذرات-3/5671الظنونكشف:المصادر

.4018/الأعلام-2/933المؤلفينمعجم

9178()



فيا(لجفرالجوو-لهرا-لملجطملما)

517:الرقم

وتراجم.تاريخ:الفن

طالبأبيآلنسبفيالطالبمشجرات:العنوان

ا"تالدينزينالهاديمصطفىبنسليممحمد،(الدين)بهجتالكيلاني:المؤلفاسم

اهـا2761

فهرستفهذابعدأما...النعممزيدأولاناالذيللّهالحمدالمج!لةبعد:المخطوطةبداية

اللّهصلىاللّهرسولآلسلسلةفيمتضمن)كذا(المشجراتالكتاب

طالب.أبيآلفيالطالبتحفةتسمىوسلمعليه

---محمد-------موسى-----اللّهعبد:المخطوطةنهايئ

أهلهسيدوكانعلي-----

:الماديالوصفبيانات

.()حديثرقعة:لخطانوع

سم33ك!74:تسامختلفة:لأ!اعدد33:لأوراقاعدد

الكبيرالقطعمنأوروبي:الورقئوع

خضر.وأحمروأأسود:الحبر

زخرفة.:لفنيةامورلأا

حديا.:التجليد

نقصهنا&ووجدالمفهرسترقيمعلىسابقبترقيمالمخطوطصفحاترقصت:ملاحظات

الصفحة.!لفيبياضفبهما21(02-)صفي

ضيع.والموابالمحتوياتالمخطوطمنورقتينأولفيفهرسوضعوقد

نسبافجعلهبشراالماءمنخلقالذيللّهالحمد:هوالمخطوطنصوآول

.وصهرا

للمواضيعوضعالذيالفهرسخملبةآولهوالمخطوطأولفياثبتناهوما

)0917(



فيا(لجفرالجورءا-ئاريم)

039:الرقم

لرحلالا.والجغرافياا:لفنا

.البلدانمعجم:العنوان

هـا".626ا"نتالرومىاللّهعبدبنياقوت،الحموىياقوت:المؤلفاسم

سريروهوالفرسملوكلبعضكانالسرهذاإنوأولهالأولناقص:المخطوطةبداية

بلغنىالفرسملوكبعضإلىالسريرحململكهمزالفلماذهبمن

.جوش2بهرامأولادمنإنه

خرهواالآضناض:المحْطوطةنهاية

منهسمعوالدرايةالروايةأهلمنالأدباءو!بارالعلماءجملةمنو!ان

...وحدثبشكوالبنولقبهجماعةعنهوحدثكثيراً

:الماديالوصفبيانات

نسخ.:الخطنوع

سما5.9*13:لمقاسا43:الأسطرعدد191:لأوراقاعدد

وروبيأ:الورقنوع

حمر.وأاسود:الحبر

رطوبة.وارضة:الآفات

حديث.:التجليد

:ملاحظات

:درلمصاا

بهانسخةوهي.قليلةتعليقاتهامشهعلى،إطاراتداخلالنصوضع

معالميمحرفعندوتنتهيالراءمعالسينحرفمنكثيروتبدأنقص

)مرييط(الراء

.5121/الذهبشذراتا-3/733الظنونكشف

.8131/الأعلام-1/83المؤلفينمعجم

()1917



لجفرافيا(جوو-ءا-فارلمما)

991/1:الرقم

وتراجمتارلخ:الفن

الأعظم.الإماممناقب:العنوان

هـاهـ".ا0بعد"الليثأبومحمدبنمحرم،الزيلي:المؤلفاسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

كباربآثارومقتفياالعلماءخياربأثرمقتدياًجعلناالذيللّهالحمد

الظلماءلإجلاءالصائبةبأفكارهاشتغلالذيالفقهاء

اللّه.هداناأنلولالنهتديكَناومالهذاهداناالذيللّهالحمد

:الماديالوصفبيانات

تعليق.:الخطنوع

الزيليالليثأبومحمدبنمضرم:ا!الناسخ

وربيأ:الورقنوع

هـأ010:النسختاريخ

أسم21*ه:لمقاسا91:الأسطرعددقا43-ا:وراقلأاعدد

حمر.وأاسود:الحبر

التجليد:

:ملاحظات

في..مؤلفهيدعلى...الأئمةمناقببلغوقد:نصهماآخرهفيجاء

هـ.101سنةْشهورمنرمضانشهرأول

-2/5العارفينهدية

.5/384الأعلام

3/17.المؤلفينمعجم

)3917(



لجفرافيا(لجوركرا-فارلمنهـ)

443:الرقم

وتراجمتالىلخ:الفن

المشايخ.وبعضالجيلانىإلقادرعبدالشيخمناقب:العنوان

فيهيذ!ر!تابفهذابعدأما...العالمينربللّهالحمدالبسملةبعد:المخطوطةبداية

...الجيلىالقادرعبدمحمدابنالدينمتي...سيدناأحوالمنطرفاً

....أمرهومبدأومنشأهومولدهونسبه

وعنهمعنهتعالىاللّهرضييرهلملمنحسرةالقادرعبدالشيخوقال:المخطوطةنهاية

أجمعين.وبهمبهونفعناأجمعين

:الماديالوصفبيانات

نسخ:الخطنوع

اهـ530:النسختاريخ

أسم03*3:لمقاسا23:لأسطراعدد99:لأوراقاعدد

مشرقي.:الورقنوع

حمر.وأسودأ:لحبرا

رطوبة.:تفالآا

حديث.:التجليد

لعلىآخرأهـوتملك190سنةبخاريأفنديسليمانللشيختملكأولهفي:ملاحظات

أهـ251سنةالطوخيميالقاهرلعبدآخروتملكالوفائىابراهيمبن

هامشهوعلىالشافعيوالإمامالفارضلابنوحكاياتنقولاولهوفي

99.ق39-قمنوحكاياتنقولآخرهوفيتعليقات

)3917(



الرقم:

الفن:

:العنوان

المؤلف:اسم

المخطوطة:بداية

المخطوطة:نهاية

المادالوصفبيانات

الخط:نوع

الناسخ:اسم

النسخ:تاريخ

:الأوراقعدد

الورق:نوع

الحبر:

المصادر:

فيا(لجفرا-لجووءا-فاريمط!)

018/3

وتراجمتاريخ

المقاماتأصحابالصوفيةمشايخفضلفيالغاليةالمحاسننشر

العالية.

هـا".768"تعلىبنأسعدبناللّهعبد،إليافعي

التوحيدقمربأنوارونورهاأوليائهقلوببذكرهأحياالذيللّهالحمد

الساطعات

برللّهوالحمدالمرسلينعلىوسلاميصفونعماالعزةربربكسبحان

...العالمين

ي:

تعليق.

.اليزدياللّهعبدبنعلي

اهـ.341

:سلمقاا3.:الأسطرعدد002-283

حمر.وأأسود

613/ْالذهبشذرات-أ2/539الظنون!شف

./473الأعلام-3/923المؤلفينمعجم

)4917(

سمك!3531



الفا!للمي!اللف!



9

.



الفارلمهمية(اللفة)

ا!ق!فا

157

788

917/5

/8221

304/7

(الطبري)تاريخوالملوكالرسلأخبار

هـ031تالطبرىيزيدبنجريربنمحمد/تأليف

هـ6901:النسختاليخ

.6/96-الإعلام1/792الظنونكَشف:المصادر

3بالمشكاهشرحفياللمعاتأشعة

اهـ25ْتاللّهسعدبنالدينسيفبنالحقعبد،الدهلوى

3028/الاعلام-1/88المكنونإيضاج:المصادر

الهبات

افندىالاسكدارى/تأليف

المتصوفةمذهببيان

هـ537تحمدأبنمحمدىبنعمر،النسفى/المؤلف

4/115الذهبشذرات571-2/المؤلفينمعجم:المصادر

الفارسيةباللغةالنباءتفسيرسورة

)7917(



رلمهمية(الفا)إللفة

733

737

92

الاميرباالتفسيرلتحفةجواهر

هـ519سنةتالواعظعلىبنحسين،الكاشفى/المؤلف

1/627المؤلفينمعجم1/613-الظنون!شف:المصادر

الاميرالتفسيرلتحفةجواهر

هـ019سنةتالواعظعلىبنحسين،الكاشفى/المؤلف

1/637المؤلفينمعجم1/613-الظنونكَشف:المصادر

2الاميربالتفسيرلتحفةجواهر

هـ019سنةتالواعظعلىبنحسين،الكاشفى/المؤلف

هـ629سنة:النسختاريخالكرمانىنشاهمردابنمحمد/الناسخ

1/637المؤلفينمعجم1/613-الظنونكشف:المصادر

1115/5

375/2

703/7

المبتدىدستور

نصيربنصفى/تأليف

والأذكارالأدعيةفيرسالة

الحسنىاللّهأسماءفيرسالة

8917()



الفا،!دمية(اللفة)

467

الأدويةخواصفيرسالة

القاضىالدينكَاشفبنمحمدالمؤلف

/3751

القرانوفضائلخواصفيرسالة

مجهولالمؤلف

زوارئىنصيحملكبنمحمدالدينقطب/الناسخ

اهـ200سنةالنسختاليخ

304/6

القرانقراءةضبطفيرسالة

204/1

القراءاتفيرسالة

204/3

304/5

165

القراءاتفيرسالة

الوقففيرسالة

وسلمعليهاللّهصلىالرسولسيرة/العنوان

متهول:المؤلف

)9917(



538

204/2

المسعودىصلاة

المسعودياللّهعبد/المؤلف

اللّهحبيببننظام/الناسخ

6901/النسختاله.لخ

28101/الظنونكشف:المصادر

المسعودىصلاة

المسعودىاللّهعبد/تأليف

436

الأنبياءقصص

11763/

قلندربوعلىشرفلشاهقصيدة

قلندربوعلىشرفشاه/المؤلف

204/4

0501

القرآنعدقوا

السمرقندىحذايةبنمتمديارمولوى/تأليف

النبويةالسيرةفيكتاب

محمدحافظ/الناسخ

هـ1111/النسختالتلخ

)0018(

!لفارلمععيه()!للفة



الفارلمهمية(للفه!)

193

101

5401

8911

042

1232

والاصطلاحاتاللغاتكَشف

مجهولالمؤلف

الكوفىالخطمننماذجلوحات

عيةأفىبهمجموع

وأورادأدعيةبهمجموع

اهـ376/النسختارتخ

وغيرذلكوالفقهالحديثفينقولبهمجموع

الطيرمنطق

هـ627تشعبانبنإبراهيمبنمحمد،العطار

اهـاقرستمفاضل/الناسخ

3/1864الظنونكَشف:المصادر

11683/

التصوففيمنظومة

)1018(



،

/



الةوكي!اللف!





الفر!ية(اللفة)

الترصيةاللنهة

431/3

العشاقبهجة

خانسليمانالسلطانعهدفيبالأنظمةحديث69شرحوهو

/573/523571

الفتاوىبهجة

9115تمحمدبنأفندىاللّهعبد،اليكيشهرى/تأليف

2/492المؤلفينمعجم1/482-العارفينهدية/المصادر

98

038/1

التركَيةباللغةالعروضفيرسالةترجمة

فرشتهبناللّهعبد/تأليف

اهـ131سنةالنسختاريخ

البردةقصيدةتسبيع

الوفاءأبىبنمحمدالدينجمال/تأليف

حمدأبنحسينبنعثمان/الناسخ

اهـ935:النسختاليخ

2/1336الظنونكشف:المصادر

76019/

تعبيرنامة

)5018(



6801/7

الفاتحةتفسيرسورة

9113

544

السعودأبىفتاوىجمع

049تباشا!مالبنسليمانبنحمدأ/تأليف

زادهسنابلىالمأذونالديننورمحمد/الناسخ

اهـ24/سنةْالنسختاريخ-ايكرليوانإون/النسخمكان

1/133الإعلاما-2/931الظنونكشفالمصادر:

8/238الذهبشذراتا-1/48المؤلفينمعجم

افالاصدجواهر

المعراجصاحباسيرةفيالتاجدرة

الأسكويمحمدبنأوش!/تأليف

4611793/

الشيرازىحافظديوان

شيرازىحافظالدينشمسمحمدخواجه/تأليف

محمودبنعلى/الناسخ

اهـ355سنةاهـ-183/النسختارلخ

!ردأمينمحمد/الناسخ

)6018(

ألفو!ية()إللفة



!لفر!ية()!للفة

11373/

يونسديوان

183/2

بارىرسولحليةدرحاقانىرسالة

68016/

غرا()نصيتتالتصوففيرسالة

6501/3

العقايدفيرسالة

6701/8

938092-قالفرائضفيرسالة

045/3

546/3

العلمفضلفيرسالة

أفندىعلىملا/تأليف

النحوفيرسالة

اتوأفنديمحمدباقربنأفندىالرحيمعبدبنمحمد/الناسخ

زادهمحمدملاأفندىمتمودمدرسة/النسخمكان

اهـ903/النسختالديخ

)7018(



68019/

014-137قوالإرشادالوعظفيرسالة

1137/3

المصرىمحمدالشيخمصنفاترسالة

د.تالمصرىمحمد/تأليف

اهـ.168سنة:النسختاريخ

1137/4

التوحيدعلمفيالمنظومسرجانات

د.تخليفهبايزيددرويش،الأورنوى/تأليف

2/869الظنون!شفالمصادر:

292/13

ايساغوجىشرح

اهـ024سنةحياكانالارضرومىمصطفىبنمحمد/تأليف

)المؤلف(الأرضرومىمصطفىبنإبراهيم/الناسخ

اهـ184سنة/النسختاريخ

3/717المؤلفينمعجم/المصادر

917/4

الاسماءجنةشرح

هـ.505تمحمدبنمحمدبنمحمد،الغزالى/تأليف

)8018(

)أللفه!لئر!ية(



الفر!ية(اللفة)

7901

19

3901

111/4

3901

النبويالطبشرح

حمدأالديننظامبنالدينناصربنغوثمحمد/تأليف

السجاوندىفرائضشرح

د.تالعنىعبدبنمتمد،زادهشيخ/تأليف

زإدهشيخالرحمنعبدبناللّهصنع/الناسخ

اهـ917/النسختاريخ

البردةقصيدةشرخ

المرعشىمحمدبنحمدأ،زادهالاغريتأليف

اهـ190سنة:النسختاريخالمؤلف/الناسخ

2/1333:الظنونكشف/المصادر

التشبيباتمسائلشرج

الطبالموجزفيشرح

هـ969تالسرورىبنشعبانبنمصطفى،السرورى/تأليف

7/235الاعلام-ا2009/الظنونكشف:المصادر

3/866المؤلفينمعجم8/356-الذهبشذرات

)9018(



187

1137

811

577

0114

956

!يه(الئو)أللفه

بيرعلىبنمحمدوصيةشرح

/ا

الحياةعين

اهـ168/النسختالبخ

الأفكرمانىفتاوى

اهـ380تالافكرمانىاللّهعبدبنعلى،الافكرمانى/تأليف

اهـ85ْسنةالنسختاريخالكفوىعلىبنأحمد/الناسخ

3/464المؤلفينمعجم-ا3/55المكنونإيضاحالمصادر:

1/754العارفينهدية

خللىفتاوى

القسطمونىإسماعيلابنإبراهيم/تأليف

اهـ917/النسختاريخ

بكجديدافندىعلىفتاوى

د.تأفندىعلى،بكجديد/تأليف

العطائيةالفتاوى

اهـ440تيحيىبناللّهعطاءمحمد،زادهنوعى/تأليف

اهـ132سنةالنسختاريخأفندىأحمدبنعثمانبنمحمد/الناسخ

ايدوسيقصبة/النسخمكان

7141/الاعلام-4/263الأثرخلاصة:المصادر

2/937المؤلفينمعجم2/277-العارفينهدية

)1815(



!لفر!ية()!للفة

8193/،0401

مترجمبيكحفظى/تأليف

الشريفالمقدسبيتفضائل

289

الدمشقى(الدينلمحىالأشواقمشارق)ترجمةالجهادفضائل

اهـ800سنةتالرومىالشاعرالباقيعبد/تأليف

هـ759سنة:النسختاريخالمؤلف/الناسخ

القسطنطنية./النسخمكان

2/1375الظنونكَشف:المصادر

0401/2

ورقة()5569/أمنالنبويةالمدينةفضائل

393/8

مولدقصائد

هـ835تمحمودالشيخبنباشاأحمدبنحلبيسليمان/تأليف

387/بإلى368/أمن

69

917/2

شدادبنعنترةقصة

التركيةباللغةقصيدة

المفتيأفندىعدلى:تأليف

ب15-أ9قمناهـ181سنةالنسختاريخ

)1811(







!ية(الفر)اللفة

453،3924/1

(النجاة)وسيلةوسلمعليهاللّهصلىالنبيموليد

محمودالشيخبنباشاأحمدبنحلبىسليمان/تأليف

هـ825،اهـت243سنة/النسختاريخ

رومية923/النسختاريخ

438

النووىحزبشرحالعلوىنور

(تد..)تأفندىنورىمحمد،زادهلىطوسيا/تأليف

زادهسراجعثمانبنمصطفى/الناسخ

اهـ.348سنة/النسختاريخ

مقابلةوبه

68018/،5801/1

البركوىوصية

هـ819تاسكندربنبيرعلىبنمحمد،البركلى/تأليف

اهـ330/النسختاريخمحمدبنحافظبنمصطفى/الناسخ

3/176المؤلفينمعجم2/252-العارفينهدية:المصادر

616/الاعلام

11333/

العسكرىحسنىحسنينللسيدشريفةوقفية

العليا(الخلافة)دارتر!يا:النسخمكاناهـ347/النسختاريخ

الوقفصاحب/الناسخ

)1814(



ألفر!يه(اللفة)

3311/1

المأمورمحمدالسيدبنالدينولىللسيدشريفةوقفية

اهـ024:نسخهاتاريخ

العليا(الخلافة)دارتركيا:النسخمكان

الوقفصاحبا:ناسخها

11332/

المأمورمحمدالسيدبنالدينولىللسيدشريفةوقفية

العليا(الخلافةتركيا)دار:النسخمكاناهـ247:النسختاريخ

الوقفصاحب:الناسخ

)1815(



القطريةالكتببدّارالايداعرقم

م98/7002

12999-82-.ه-9:)ردمك(الدوليالرقم
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